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CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 2/2022 
 

 
ABERTURA DOS ENVELOPES 
 
DATA: 16 de dezembro de 2022. 
 
HORÁRIO: 9h30 (nove horas e trinta minutos) – Horário de Brasília 
 
LOCAL: Auditório Cidade São Bernardo da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, localizada na Rua Java n.º 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, com 
acesso temporário por portão lateral situado na Rua Barentz, s/n, Jardim do Mar, São 
Bernardo do Campo - SP. 
 
O Senhor Diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, 
torna público que realizará a modalidade de licitação denominada CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA, do tipo MENOR PREÇO, tendo como critério de julgamento o menor preço 
GLOBAL, em execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, que será 
regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, com suas respectivas alterações legislativas subsequentes, e 
demais normas pertinentes.  
 
1. DO OBJETO 
 

1.1. A presente concorrência pública tem por objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de reforma de requalificação de áreas específicas da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo, que tem por escopo principal o Retrofit dos Edifícios 
Java e Barentz, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos 
indispensáveis à sua execução, consoante projeto básico e projetos executivos elaborados 
por profissionais inscritos no CREA/CAU, registrados no CREA/CAU sob os números RRT 

12431434, ART 28027230220344865, ART 28027230220346228 e ART 

28027230220352117. 

1.2. Os serviços serão prestados mediante execução indireta pelo regime de EMPREITADA 
POR PREÇO GLOBAL.  
 
1.3. Os serviços aludidos acima deverão ser realizados em conformidade com as 

especificações do Anexo I – Termo de Referência e seus Adendos I a VIII, integrantes deste 
Edital. 

 
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 

2.1. Poderão participar da presente licitação empresas:  
 
a) do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado; 
 



    
 

 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 140/2022                                                                                  
 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 - www.direitosbc.br 

b) que apresentarem Certificado de Registro Cadastral, expedido por órgão da 
Administração Pública Direta Municipal local, em plena validade na data fixada para a 
abertura dos envelopes, que comprove classificação em categoria compatível com o objeto 
licitado, disponível no sítio https://guiadeservicos.saobernardo.sp.gov.br/guia-de-
servicos/servicos/212155/mostrar OU que apresentarem a documentação completa 
constante dos subitens 3.1 e 3.2, na forma do item 4; 
 
b.1) se no Certificado de Registro Cadastral não constar qualquer dos documentos exigidos 
nos subitens 3.1 e 3.2 deste Edital, ou se algum deles estiver com a validade vencida, a 
licitante deverá exibir documento equivalente válido, a ser inserido no “Envelope A – 
Documentos de Habilitação”; 
 
b.2) o Certificado de Registro Cadastral deverá ser complementado pela documentação 
disposta nos subitens 3.3, 3.4 e 3.5, dentro do “Envelope A – Documentos de Habilitação”. 
 
2.1.1.Todos os requisitos deste Edital deverão ser atendidos pelas empresas interessadas. 

 
2.2. Além das vedações estabelecidas pelo artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993, não será 
permitida a participação de empresas:  

 
2.2.1. De ramo de atividade incompatível com o objeto licitado; 
 
2.2.2. Estrangeiras que não funcionem no país;  
 
2.2.3. Reunidas em consórcio. 
 
2.2.4. Suspensas temporariamente para licitar e/ou impedidas de contratar com a 
Administração Pública, nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93, do 
artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo; 

2.2.5. Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 10 
da Lei Federal nº 9.605/98; 
 
2.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas, nos termos da Súmula 
nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 
 
2.2.7. Não cadastradas ou que não preencham as condições previstas no subitem 2.1, letras 
“b” a “b2”, deste Edital. 

 
3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

As licitantes deverão apresentar: 
 

3.1. PARA A HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
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a) Facultativamente: Certificado de Registro Cadastral, expedido por órgão da 
Administração Pública Direta Municipal local, em plena validade na data fixada para a 
abertura dos envelopes, que comprove classificação em categoria compatível com o objeto 
licitado;  
 
a.1)  a apresentação do Certificado de Registro Cadastral emitido pela Administração 
Pública Direta Municipal local, na forma original, por cópia autenticada por Cartório 
competente ou por publicação em órgão da imprensa oficial ou mediante cópia simples 
acompanhada do original, dispensa a exibição dos demais documentos mencionados neste 
subitem e no subitem 3.2 deste Edital, desde que o CRC esteja dentro do prazo de validade 
nele assinalado, sem prejuízo do que dispõe o subitem 2.1, letra “b.1”;  
 
b) Registro comercial ou Certificado de Condição de Microempreendedor Individual (CCMEI) 
em vigor, devidamente registrado, tratando-se de empresa individual; 
 
c) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, tratando-se de sociedade empresária, e, no 
caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição ou designação de 
seus administradores;  
 
d) Inscrição do Ato Constitutivo, tratando-se de sociedade civil, acompanhado de prova da 
Diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;  
 
e) Decreto de Autorização, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedida 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.      
 
3.2. PARA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:  
 
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF), ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 
 
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, 
relativa ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto licitado; 
 
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeito de 
Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal, abrangendo, inclusive, as contribuições sociais do Sistema de 
Seguridade Social (INSS);  
 
d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, relativa à 
sede ou domicílio da licitante e aos tributos mobiliários incidentes sobre o objeto desta 

licitação;  
 
e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 
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f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou de Certidão Positiva 
de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa (CPDT-EN). 
 
3.2.1. PARA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA DAS MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
 
a) A licitante que se declarar microempresa ou empresa de pequeno porte será submetida 
às normas da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas respectivas 

alterações legislativas subsequentes;  
 
b) Para participar desta Concorrência, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
deverá apresentar toda a documentação exigida para comprovar a regularidade fiscal e 
trabalhista, ainda que apresente alguma restrição; 
 
c) Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, será 
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regularizá-los, cujo termo inicial 
corresponderá ao momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Faculdade; 
 
c.1) A não regularização da documentação no prazo previsto na letra “c” deste subitem 3.2.1, 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei 
Federal nº 8.666/93, procedendo-se à convocação das licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação.  
 
d) A comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e empresas de 
pequeno porte será exigida somente para efeito de assinatura de contrato, sendo 
obrigatória, porém, a apresentação dos documentos indicados no subitem 3.2, durante a 
fase de habilitação, ainda que veiculem restrições impeditivas à referida comprobação. 
 
3.3. PARA A REGULARIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA:  
 
a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica; 
 
b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica; 
 
b.1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve a licitante apresentar 
comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação 
judicial/extrajudicial em vigor; 
 
b.2) Para o caso de empresas em recuperação judicial: declaração, conforme modelo 
(Anexo IX), de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir 
cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa 
jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, 



    
 

 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 140/2022                                                                                  
 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 - www.direitosbc.br 

declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano 
de recuperação judicial está sendo cumprido; 
 
b.3) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: declaração, conforme modelo 
(Anexo X), de estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverá exibir 
documento comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão 
sendo cumpridas. 

 
3.3.1. Índices Contábeis:  
 

a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados 
por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação 
da proposta comercial, admitindo o original, cópia autenticada ou cópia simples, desde que 
esta venha acompanhada do original para ser autenticada por servidor público; 
 

a.1) Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, o balanço patrimonial e 
as demonstrações contábeis deverão estar em conformidade com a legislação vigente 
aplicável à espécie; 
 
b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente 
publicados na imprensa oficial, tratando-se de sociedades por ações, salvo em caso de 
dispensa prevista em lei;   
 
c) Se a licitante tiver sido constituída há menos de 1 (um) ano, a documentação das alíneas 
“a” e “b” deverá ser substituída pela demonstração contábil relativa ao período de 
funcionamento; 
 
d) Verificação da boa situação financeira da licitante avaliada pelo Índice de Liquidez Geral 
(ILG), Índice de Liquidez Corrente (ILC) e Índice de Solvência Geral (ISG), que deverão ser 
iguais ou maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas abaixo, com valores 
extraídos de seu balanço patrimonial: 

 
d.1) ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
                         Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 
 
d.2) ILC =    Ativo Circulante 
                          Passivo Circulante 
 
d.3) ISG =    Ativo Total 
                          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
e) As fórmulas dos índices contábeis poderão ser devidamente aplicadas em memorial de 
cálculo anexo ao balanço. 

3.4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL/PROFISSIONAL 
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3.4.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto licitado, por meio da apresentação de, 

no mínimo, 1 (um) Atestado ou Certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrado(s) no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

(CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), no qual conste: I) o nome da 

proponente; II) período contratual, preferencialmente; III) valor da contratação, 

preferencialmente; IV) identificação da pessoa jurídica emitente, bem como o nome e cargo 

do signatário; e V) execução de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste Edital 

nas quantidades mínimas abaixo relacionadas: 

Item Descrição Quantidade 

I Reforma e/ou obra de edificação 4.728,20 m² 

II Estrutura em aço 11500 Kg 

III Forro em madeira 410 m² 

IV Vidro laminado 170 m² 

V Piso têxtil (carpete) 1200 m² 

VI Piso vinílico 1500 m² 

VII Revestimento acústico 1570 m² 

VIII Guarda corpo em aço 310 m 

IX Elevador 02 unidades 

X Pintura epóxi 871 m² 

XI Brise metálico 593 m² 

XII Pintura acrílica 10200 m² 

XIII Caixilho alumínio 280 m² 

XIV Cabo UTP 5545 m 

XV Sistema SPDA 01 unidade 

XVI Luminária comercial 700 unidades 

XVII Transformador trifásico 01 unidade 

 

b) As comprovações a que se referem a alínea anterior poderão ser efetuadas pelo 

somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser a 

licitante; 
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b.1) Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em eventual 

diligência, inclusive a validação do contrato de prestação de serviços entre o emissor do 

atestado e a licitante, esta última ficará sujeita às penalidades cabíveis, além de sua 

desclassificação; 

c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), 

dentro do prazo de validade na data de abertura dos envelopes. 

3.4.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

a) Declaração da licitante indicando, ao menos, 1 (um) responsável técnico, 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com competência técnica para o artigo 7º ou 

artigo 23 da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 

– CONFEA ou para o artigo 2º da Resolução nº 21 de 05/04/12 do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo – CAU, que possua Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pela respectiva 

entidade profissional, de forma a comprovar experiência e capacidade técnica em serviços 

equivalentes, similares ou superiores, com o objeto deste Edital limitadas estas 

exclusivamente às parcelas de maior relevância, para acompanhar todas as etapas da 

execução dos serviços, saber: 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

a.1) Reforma e/ou obra de edificação 

b) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá ser exibida em versão original ou por 

qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da 

administração ou por publicação em órgão da imprensa oficial; 

c) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico deverá acompanhar a 

declaração mencionada na letra “a”; 

d) Será admitida a indicação de mais de um responsável técnico, na execução do 

presente objeto, observada a legislação do respectivo Conselho de Classe; 

e) A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) úteis, contados da 

assinatura do Contrato, uma declaração com a indicação da equipe técnica;  

f) A comprovação de vínculo profissional entre o responsável técnico e a empresa 

licitante poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de 
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empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo 

que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, 

conforme Súmula 25 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP); 

g) O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) poderá(ão) representar somente uma 

única empresa, sob pena de inabilitação das licitantes envolvidas, em observância ao 

princípio do sigilo das propostas. 

3.5. PARA A DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 
 
3.5.1. Elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante: 
 
a) Declaração de que a empresa não possui nenhum fato impeditivo para contratar com o 
Poder Público, submete-se integralmente a todas as exigências desta Concorrência Pública 
e atende às disposições do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal c/c artigo 27, 
inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme modelo (Anexo IV); 
 
b) Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte para o exercício do direito 
de preferência, quando cabível, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, com suas respectivas alterações legislativas subsequentes, conforme modelo (Anexo 
V); 
 
c) Declaração de que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança no 
trabalho, nos termos do artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São 
Paulo, conforme modelo (Anexo VI); 
 
d) Declaração de comprometimento com a prática do trabalho decente, nos termos do 
Decreto Municipal nº 17.146, de 13 de maio de 2010, conforme modelo (Anexo VII); 
 

3.5.2. Atestado de Vistoria Técnica fornecido pela Faculdade, declarando que a licitante 
compareceu ao local(ais) da(s) reforma(s), tomando conhecimento de todas as condições 
necessárias ao cumprimento das obrigações objeto do certame, conforme modelo (Anexo 
XI);  
 
3.5.2.1. A empresa interessada deverá realizar vistoria técnica ao(s) local(ais) da reforma, 
mediante prévio agendamento com a Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, 
pelo telefone 11-3927-0222 ramal 365, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 

17h, até 1 (um) dia útil anterior à data da abertura dos envelopes;  
 
3.5.2.2 Caberá à licitante realizar o levantamento de todas as informações e de todos os 
dados necessários à execução do objeto licitado; 
 
3.5.2.3. Poderão ser examinados pela proponente, mediante agendamento com a Seção de 
Administração (SFD-103) da Faculdade, pelo telefone 3927-0228/126, de segunda a sexta-
feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até 1 (um) dia útil anterior à data de abertura dos 
envelopes, o Projeto Básico e os Projetos Executivos que embasam o objeto licitado;  
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3.5.2.4. Havendo a intenção de adquirir cópia(s) reprográfica(s) dos documentos retro 
mencionados, caberá à empresa interessada recolher o preço público, consoante os preços 
estabelecidos pela Resolução GFD. nº 184, de 13 de maio de 2022;  
 
3.5.2.5. A licitante interessada também poderá portar “cd gravável” ou pendrive, no qual a 
Faculdade salvará o(s) documentos retro mencionados.   
 
3.5.2.6. Todos os documentos citados no subitem 3.5.2.3 também poderá(ão) ser 
consultado(s) por meio de hiperlinks localizados no sítio institucional 
www.direitosbc.br/licitacao.aspx. 
   

3.6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 
 
3.6.1. Os documentos poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por Cartório 
competente, por publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia simples, desde que 
legíveis, sem rasuras e borrões; 
 
3.6.1.1. Tratando-se de cópias simples, a apresentação dos documentos originais será 
obrigatória na data designada para a abertura dos envelopes, a fim de que a Comissão de 
Julgamento de Licitações possa autenticá-las;  
  
3.6.1.2. Protocolos de entrega e/ou solicitação de documentos não serão aceitos em 
substituição aos documentos exigidos por este Edital, inclusive no que tange às certidões; 
 
3.6.2. As certidões e os documentos exigidos por esta Concorrência serão aceitos se 
estiverem dentro do prazo de validade neles assinalados; 
 
3.6.3. Se as certidões e os demais documentos exibidos não mencionarem prazo, a 
Faculdade considerará válidos os expedidos até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente 
anteriores à data de apresentação das propostas; 
 
3.6.4. Fica reservado à Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade - CJL/FD o 
direito de efetuar diligências em qualquer fase da licitação a fim de comprovar a veracidade 
e autenticidade das informações e dos documentos apresentados, bem como esclarecer ou 
complementar a instrução processual, vedada a inclusão posterior de novos documentos ou 
novas informações que deveriam constar originariamente da proposta; 
 
3.6.5. A razão ou denominação social da proponente, que constará dos envelopes ou de 

quaisquer outros documentos, deverá ser a mesma do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), vedada a utilização de nome “fantasia” ou nome 
incompleto; 
 
3.6.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, se filial, 

todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, 
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz; 
 

http://www.direitosbc.br/licitacao.aspx
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3.6.6.1. Pretendendo a licitante que um de seus estabelecimentos, não o participante desta 

Concorrência Pública, execute o futuro contrato, deverá apresentar a documentação de ambos 
os estabelecimentos; 
 
3.6.7. A Comissão de Julgamento de Licitações diligenciará efetuando consulta direta junto à 

internet nos respectivos sítios eletrônicos dos órgãos expedidores para verificar a veracidade 
do documento ou da certidão obtidos por este meio eletrônico; 

 
3.6.8. A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do interessado na 

presente licitação, não implicando qualquer processo de cadastramento para futuras licitações. 

 

4. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

4.1. Os documentos exigidos por este instrumento convocatório deverão ser apresentados em 
2 (dois) envelopes, que serão designados por Envelope  “A” – Documentos de Habilitação  
e  Envelope “B” – Proposta Comercial. 
 
4.2. Cada envelope deverá constar em seu exterior: 
 
a) razão ou denominação social completa da licitante, que deverá ser a mesma do Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), vedado o uso de nome 
“fantasia” ou nome incompleto; 
 
b) número e objeto desta Concorrência; 
 
c) data e hora designadas para a abertura dos envelopes; e 
 
d) e-mail e telefone da proponente. 
 
 

ENVELOPE “A” - HABILITAÇÃO 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL: === 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2/2022 

OBJETO: == 

ABERTURA ENVELOPES 

DATA: 16/12/2022     HORA: 9h30 

E-MAIL E TELEFONE: == 

 
 

ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL: === 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2/2022 

OBJETO: == 

ABERTURA ENVELOPES 

DATA: 16/12/2022     HORA: 9h30 

E-MAIL E TELEFONE: == 

 
4.3. Os envelopes “A” e “B” deverão ser entregues lacrados na Seção de Compras e 
Contratos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, situada na Rua Java n.º 
425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, impreterivelmente, até às 9h30 (nove 
horas e trinta minutos) do dia 16 de dezembro de 2022; 
 
4.3.1. Os trabalhos de abertura dos envelopes serão iniciados pela Comissão de Julgamento 
de Licitações na data mencionada acima, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), no 
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Auditório Cidade de Direito de São Bernardo do Campo.  
 
4.3.2. A licitante poderá fazer-se representar nesta Concorrência Pública desde que, no 
início da sessão pública, seu representante legal apresente cópia do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social da empresa, devidamente registrado e em vigor, e, no caso de 
sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
no(s) qual(is) lhe seja outorgado amplo poder de decisão; 
 

4.3.3. Tratando-se de procurador ou representante comercial, o mesmo deverá apresentar 

instrumento público de procuração ou instrumento particular (com firma reconhecida ou 
documento de identidade do representante legal que o assina, na forma do artigo 3º, inciso I, da 
Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018), no qual lhe seja outorgado amplo poder de decisão; 
 

4.3.3.1. Tratando-se de instrumento particular, deverá acompanhá-lo o instrumento 
constitutivo da empresa, conforme estabelece o subitem 4.3.2; 
 

4.3.4. Não será admitido um mesmo representante para mais de uma licitante, nem de dois 
representantes ou mais para uma mesma licitante.  
 

4.4. ENVELOPE “A” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
4.4.1. O Envelope “A” deverá conter todos os documentos relativos à habilitação, exigidos 
pelo item 3 desta Concorrência; 
 
4.4.2. Abertos os Envelopes “A”, os documentos serão conferidos e rubricados pelos membros 

da Comissão de Julgamento de Licitações e pelos representantes presentes; 
 
4.4.2.1. O conteúdo dos Envelopes “A” será apreciado pela CJL/FD, que declarará as 
licitantes habilitadas ou inabilitadas; 
 
4.4.3. As licitantes tomarão conhecimento da habilitação ou inabilitação na data designada 
para a abertura dos envelopes, por e-mail ou ofício; 
 
4.4.4. A licitante será declarada inabilitada pela CJL/FD quando: 
 
a) deixar de apresentar qualquer documento exigido por este instrumento convocatório  ou 
apresentar documento em desconformidade com  este Edital, não se admitindo 
complementação posterior, salvo nos casos especificados no artigo 43 da Lei Complementar 
Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e alterações subsequentes; 
 
b) apresentar documento exigido por este instrumento convocatório ilegível, incompleto, 
incorreto, irregular, com rasuras ou borrões; 
 
c) apresentar qualquer documento exigido por este instrumento convocatório cuja validade 
tenha expirado ou qualquer outro vício que o invalide; 
 
d) apresentar documento cuja falha não seja sanável em sessão pública; 
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4.4.5. Havendo a concordância de todas as licitantes com as decisões tomadas pela 
Comissão de Julgamento de Licitações na fase de habilitação, por meio da expressa 
desistência de interposição de recurso, poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos 
Envelopes “B” (Proposta Comercial); 
 
4.4.6. Não ocorrendo a hipótese prevista no subitem 4.4.5, a Comissão de Julgamento de 
Licitações agendará e divulgará, oportunamente, a data de abertura dos Envelopes “B”; 
 

4.4.7. As licitantes tomarão conhecimento da habilitação ou inabilitação na data designada 
para a abertura dos envelopes ou 1 (um) dia útil após a sessão pública, por meio de ofício 
com aviso de recebimento ou e-mail;  
 
4.4.8. Os Envelopes “B” das licitantes inabilitadas permanecerão lacrados e deverão ser 
retirados pelas interessadas depois de transcorridos o prazo legal sem interposição de 
recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso, após o que serão 
inutilizados; 
 
4.4.9. Se todas as licitantes forem declaradas inabilitadas, a Faculdade poderá fixar prazo 
de 8 (oito) dias úteis para que as interessadas apresentem nova documentação, a fim de 
sanarem as causas que motivaram a inabilitação. 
 

4.5. ENVELOPE “B” – PROPOSTA COMERCIAL 
 
4.5.1. A abertura do Envelope “B” ocorrerá: 
 
a) havendo desistência expressa da interposição de recurso contra a habilitação ou 
inabilitação de licitante; ou 
 
b) decorrido o prazo sem que haja a interposição de recurso; ou 
 
c) após o julgamento dos recursos interpostos;  
 
4.5.2. O Envelope “B” deverá conter: 
 
4.5.2.1. A Proposta Comercial, que deverá ser apresentada, obrigatoriamente, nos moldes 
do Anexo II deste Edital; 
 
4.5.2.1.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada impressa por meios mecânicos, 
eletrônicos ou preenchida à mão de forma legível, sem rasuras e borrões, em idioma 
nacional - salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente – datada e assinada pelo 
representante legal da licitante ou por seu procurador; 
 
4.5.2.1.2. A Proposta Comercial deverá consignar: 
 
a) a razão ou denominação social completa, o número de inscrição no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF), endereço atualizado com CEP, 
telefone e e-mail da licitante; 
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b) Planilha de composição de custos e formação de preços unitários, totais e finais, incluindo 
os Benefícios de Despesas Indiretas (BDI), obrigatoriamente, nos moldes do Anexo II.1, 
disponibilizada em hiperlink, inserida no sítio institucional juntamente ao presente Edital, na 
qual estão mencionados todos os itens que devem compor a Proposta Comercial, sem a 
inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
b.1) Os preços ofertados, fixos e irreajustáveis – ressalvadas as hipóteses previstas neste 

Edital –, deverão ser apresentados com precisão de duas casas decimais; 
 
b.2) Inclusão nos preços, além do lucro, de todas as despesas resultantes de tributos, bem 
como de todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do 
objeto licitado; 
 
b.3) As taxas de BDI e Leis Sociais deverão ser desmembradas e detalhadas pela licitante 

em sua Proposta Comercial; 
 
c) Prazo de validade da Proposta Comercial não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 
data designada para a abertura dos envelopes; 
 
d) Prazo de execução da reforma: 12 (doze) meses, a contar da data indicada pela Faculdade 

na Autorização de Início dos Serviços, consoante Cronograma Físico-Financeiro; 
 
e) Declaração expressa na Proposta Comercial, sob as penas da lei, de que os serviços 
ofertados atendem a todas as especificações do Anexo I – Termo de Referência deste Edital 
e de seus Adendos, bem como as contidas nos Projetos Básico e Executivos; 
 
f) Declaração expressa na Proposta Comercial de que os preços ofertados contemplam 
todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 
 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 
 

5.1. A Comissão de Julgamento de Licitações examinará as propostas e, posteriormente, 
decidirá com base em critérios objetivos definidos neste Edital e na Lei Federal nº 8.666/93; 
 
5.2. A Comissão de Julgamento de Licitações lavrará Ata de Julgamento, que será 
submetida à análise e deliberação do Diretor desta Faculdade, nos termos legais e 
regimentais;  
 
5.3. A presente Concorrência Pública é do tipo menor preço global: 
 
5.3.1. A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa 
finalidade, a Comissão de Julgamento de Licitações tomará o valor total final (global) de 
cada proposta. 
 
5.3.2. Será declarada vencedora a licitante que atender a todas as exigências deste Edital 
e seus anexos, e apresentar o menor valor total final (global); 
 
5.3.3. Em igualdade de condições, como critério de desempate, serão observadas as 
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disposições do artigo 3º, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
5.3.4. Persistindo o empate, a classificação se dará, obrigatoriamente, por meio de sorteio, 
em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, conforme estabelece o 
artigo 45, § 2º, da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
5.3.5. Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas 
de pequeno porte, nos seguintes termos:  
 
5.3.5.1. Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada;  
 
5.3.5.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 
classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;  
 
5.3.5.2.1. Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar 
nova proposta;  
 
5.3.5.2.2. Se houver equivalência dos valores das propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
no subitem 5.3.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;  
 
5.3.5.2.2.1. Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem 
igual valor, respeitada a ordem de classificação; 
  
5.3.5.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;  
 
5.3.5.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, serão 
convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 5.3.5.1, na ordem classificatória;  
 
5.3.5.5. Não havendo a contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não 
configurada a hipótese prevista no subitem 5.3.5.4, será declarada a melhor oferta aquela 
proposta originalmente vencedora do certame. 
 
5.3.5.6. Serão desclassificadas as propostas comerciais: 
 
a) cujo objeto não atenda às especificações, condições e aos prazos fixados neste Edital; 
 
b) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos, observado o 
disposto no inciso II e §§ 1º e 2º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
 
c) que apresentarem proposta ilegível, com emendas, rasuras ou borrões; 
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d) que deixarem de indicar para cada um dos itens que compõem o objeto licitado, nos 
moldes do Anexo II.1, custos e formação de preços unitários, totais e finais, incluindo os 
Benefícios de Despesas Indiretas, expressos em moeda corrente nacional, sem a inclusão 
de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 
 
d.1) havendo divergência de valores em quaisquer dos itens que compõem o objeto licitado, 
prevalecerá o total final (global) para fins de proposta; 
 
e) que apresentarem preços superiores aos preços de avaliação de custos descritos na Planilha 
Orçamentária - Adendo II, parte integrante do Anexo I deste Edital. 

 
5.3.5.7. Sendo todas as propostas desclassificadas, a Faculdade poderá fixar o prazo de 8 
(oito) dias úteis para que as licitantes apresentem nova proposta, escoimada das causas 
que motivaram a desclassificação.  
 
5.3.5.8. Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas 
as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão de Julgamento de 
Licitações e pelos representantes das licitantes devidamente credenciados. 
 

6. ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

6.1. Até 2 (dois) dias úteis anteriores à data de abertura dos envelopes, os interessados 
poderão solicitar esclarecimentos ou impugnar este Edital. 
 
6.2. Os esclarecimentos poderão ser obtidos pessoalmente na Seção de Compras e 
Contratos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, situada na Rua Java nº 425, 
Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, com entrada atualmente pela Rua Barentz, 
de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h, pelo telefone (11) 3927-0222 

ramal 269 ou pelo e-mail licitacao@direitosbc.br. 
 
6.3. As respostas às consultas serão publicadas no sítio institucional www.direitosbc.br e 
encaminhadas ao e-mail da interessada. 
 
6.4. A impugnação ao Edital deverá ser apresentada por escrito, dirigida à autoridade 
competente e protocolizada no endereço mencionado no subitem 6.2; 
 
6.4.1. A impugnação ao Edital também poderá ser apresentada por e-mail, endereçado a 

licitacao@direitosbc.br, devendo conter a assinatura da interessada, ficando sua validade 
condicionada à apresentação da via original, no endereço mencionado no subitem 6.2, no 
prazo de até 48 (quarenta e oito) horas anteriores à data de abertura dos envelopes, ou à 
apresentação mediante assinatura eletrônica, na forma da Lei n.º 14.063, de 23 de setembro 
de 2020, hipótese esta última que não demandará a entrega da respectiva via física; 
 
6.4.2. Se acolhida a impugnação ao Edital em despacho fundamentado, será designada 
nova data para a abertura dos envelopes; 
 

mailto:licitacao@direitosbc.br
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6.5. Dos atos da Comissão de Julgamento de Licitações caberá recurso, que deverá ser 
apresentado por escrito, dirigido à autoridade competente, aos cuidados da Comissão de 
Julgamento de Licitações e protocolizado no endereço mencionado no subitem 6.2, dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da lavratura da ata ou da intimação do ato, nos 
termos do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993; 
 
6.5.1. Observado o prazo constante do subitem 6.5, os recursos também poderão ser 

apresentados por e-mail, endereçado a licitacao@direitosbc.br, devendo conter a assinatura 

da licitante, ficando sua validade condicionada: 
 
a) à apresentação da via original, no endereço mencionado no subitem 6.2, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar do envio do respectivo arquivo eletrônico à Faculdade, 
limitado este envio à data do término do prazo recursal; ou 
b) à apresentação mediante assinatura eletrônica, na forma da Lei n.º 14.063, de 23 de 
setembro de 2020, hipótese esta que não demandará a entrega da respectiva via física;  
 
6.5.2. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação da Faculdade; 
 
6.5.2.1. As impugnações aos recursos deverão ser apresentadas por escrito, dirigidas à 
autoridade competente, aos cuidados da Comissão de Julgamento de Licitações e 
protocolizadas no endereço mencionado no subitem 6.2, dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, a contar da comunicação da Faculdade;  
 
6.5.2.1.1. Observado o prazo constante do subitem 6.5.2.1, as impugnações aos recursos 
também poderão ser apresentadas por e-mail , endereçado a licitacao@direitosbc.br, 

devendo conter a assinatura da licitante, ficando sua validade condicionada: 
 
a) à apresentação da via original, no endereço mencionado no subitem 6.2, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, a contar do envio do respectivo arquivo eletrônico à Faculdade, 
limitado este envio à data do término do prazo de impugnação aos recursos; ou 
b) à apresentação mediante assinatura eletrônica, na forma da Lei n.º 14.063, de 23 de 
setembro de 2020, hipótese esta que não demandará a entrega da respectiva via física;  
 
6.5.3. A Comissão de Julgamento de Licitações poderá reconsiderar sua decisão ou fazer o 
recurso subir, devidamente informado, à autoridade competente;  
 
6.5.4. Decididos os recursos administrativos e constatada a regularidade dos atos 
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório e adjudicará o 
objeto desta Concorrência Pública à licitante vencedora. 
 
6.6. As impugnações, bem como os memoriais e as contrarrazões de recursos não serão 
aceitos se estiverem em desacordo com as formas estabelecidas nos subitens 6.4, 6.4.1, 
6.5, 6.5.1, 6.5.2, 6.5.2.1 e 6.5.2.1.1, respectivamente. 
 
6.7. A decisão das impugnações, o julgamento dos recursos, o resultado final desta 
Concorrência Pública e os demais atos cuja publicação é imprescindível serão publicados 
no sítio institucional www.direitosbc.br, e em outros meios de publicidade, nos termos da 

mailto:licitacao@direitosbc.br
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legislação aplicável. 
 

7. DA GARANTIA 
 

7.1. Até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data designada para a assinatura do Contrato, a 
licitante vencedora prestará garantia correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
contratado, podendo optar por uma das modalidades previstas no artigo 56, incisos I a III, 
da Lei Federal nº 8.666/93, cuja validade deverá abranger todo o período de vigência do 
contrato;  
 
7.1.1. A garantia prestada pela Contratada será liberada ou restituída após a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo da última etapa integrante do objeto contratual. 
 
7.1.2. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, o valor será devolvido, devidamente 
corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), 
utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 (doze) meses; 
 
7.1.3. Tratando-se de títulos da dívida pública, os mesmos deverão ter forma escritural, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil (BACEN), e seus valores econômicos serão avaliados pela Seção 
de Finanças (SFD-102) da Faculdade; 
 
7.1.4. Tratando-se de fiança bancária ou seguro-garantia, ficará sujeita à prévia aprovação 
pela Sr. Chefe da Seção de Finanças (SFD-102) da Faculdade, quanto aos limites de 
Exposição por Cliente, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Banco Central 
do Brasil (BACEN);  
 
7.1.5. Havendo prorrogação contratual, a validade da garantia deverá ser renovada, de 
forma a abranger o período integral de vigência do Contrato, e ser complementada se 
houver reajuste de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena 
de rescisão e aplicação de sanção administrativa. 
 
7.2. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 
adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 5% (cinco por 

cento) do valor adjudicado. 
 
7.3. A ausência de renovação da garantia contratual, quando for o caso, inclusive na forma 
do subitem 7.1.5, sujeitará a Contratada ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento). A 

ausência de complementação da garantia, quando for o caso, sujeitará a Contratada ao 
pagamento da multa de 3% (três por cento) do valor contratado. 
 
7.4. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros e o pagamento de multas, a Contratada será notificada por ofício 
ou e-mail, estando obrigada a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e 
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida 
notificação, sob pena de aplicação de sanção e rescisão do ajuste.   
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7.5. À Faculdade cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 
devida pela Contratada.   
 

8. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO 
 

8.1. DA ASSINATURA 
 
8.1.1. Se, por ocasião da assinatura do Contrato, qualquer documento de regularidade fiscal 
e trabalhista da adjudicatária estiver com prazo de validade vencido, a Faculdade verificará 
a situação por meio eletrônico hábil, certificando nos autos do processo a regularidade e 
anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 
devidamente justificada; 
 
8.1.2. Não sendo possível atualizar qualquer documento de regularidade fiscal e trabalhista 
por meio eletrônico hábil, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva 
documentação, com prazo de validade de vigência, sob pena de a contratação não se 
realizar;  
 
8.1.3. A licitante vencedora deverá comparecer à Faculdade para a assinatura do Contrato 
no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados de sua convocação,  podendo ser 
prorrogado uma vez por igual período a critério da Faculdade, sob pena de decair do direito 
à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções legais cabíveis e das previstas neste 
Edital. 
 
8.1.4. Quando a licitante vencedora, devidamente convocada, não assinar o Contrato, não 
aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos pela 
Faculdade, esta poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, 
inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou 

poderá revogar a licitação, sem prejuízo do disposto no artigo 81 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e subitem 8.4.5 deste Edital. 
 
8.1.5. No caso da adjudicatária ser formada por um consórcio de empresas, as condições 

expostas neste item 8 serão extensivas a todos os seus membros. 
 

8.2. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
8.2.1. O Contrato será regulado pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes;  
 
8.2.2. Este Edital, inclusive seus anexos, o Projeto Básico, os Projetos Executivos e a 
proposta comercial da licitante vencedora integrarão o Contrato a ser firmado com a 
adjudicatária;  
 
8.2.3. A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos 
ou supressões nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93;   
 
8.2.4. O Contrato (Anexo III) vigorará pelo período de 12 (doze) meses, sendo certo que 
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seu objeto congrega projetos cujos produtos estão contemplados nas metas estabelecidas 
no Plano Plurianual, podendo ser prorrogado a critério da Faculdade, mediante termo 
aditivo, nas hipóteses autorizadoras legais;  
 
8.2.4.2. Prorrogado o prazo contratual, após o período inicial de 12 (doze) meses e, 
mediante requerimento expresso da Contratada, os preços originalmente pactuados 
poderão ser reajustados monetariamente, adotando-se como indexador a variação 
registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), 
utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 (doze) meses, tendo por data 
base a data assinalada na proposta comercial da adjudicatária por ocasião da sessão 
pública, se primeira aplicação, ou o mês do último reajuste aplicado, se subsequentes, não 
se olvidando do que dispõe o subitem 7.1.5 deste Instrumento; 
 
8.2.5 A Contratada não poderá transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e 
obrigações decorrentes deste Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou 
incorporação da empresa, desde que haja consentimento formal da Faculdade.  

 
8.2.5.1. Será permitida a subcontratação para parcelas não indicadas neste Edital como de 
maior relevância e valor significativo do objeto e não tenham sido utilizadas como parâmetros 
para a análise da qualificação técnica. 
 
8.2.5.2. A proposta de subcontratação, no decorrer do Contrato, deverá ser apresentada por 
escrito e, somente após a aprovação da Faculdade, os serviços a serem realizados pela 
subcontratada poderão ser iniciados. 
 
8.2.5.3. A admissão da subcontratação se dá mediante a ausência de estabelecimento de 
qualquer vínculo com a Faculdade, sendo certo que a Contratada responderá pelo pessoal 
técnico e operacional destas empresas terceiras, bem como por prejuízos e danos 
eventualmente causados por estas. 
 
8.2.5.4. Qualquer contato porventura necessário, de natureza técnica, administrativa, 

financeira ou jurídica, que decorra do cumprimento do objeto licitado, será mantido 

exclusivamente com a Contratada. 

 

8.3. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a execução do contrato será 

acompanhada e fiscalizada pela Chefia da Seção de Administração da Faculdade, assistida 

e subsidiada tecnicamente pela empresa INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA., autora do Projeto Básico e dos Projetos Executivos.  

8.4. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
8.4.1. Aplicam-se ao presente Edital e à consequente contratação as sanções estipuladas 
na Lei Federal nº 8.666/93. 
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8.4.2. Comete infração administrativa, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo 
do quanto previsto no artigo 78 e demais dispositivos normativos congêneres da mesma 
Lei, a adjudicatária, quando: 
 
a) não executar total ou parcialmente o Contrato; 
 
b) apresentar documentação falsa; 
 
c) comportar-se de modo inidôneo; 
 
d) cometer fraude fiscal; 
 
e) descumprir quaisquer das obrigações assumidas. 
 
8.4.3. Se a adjudicatária cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem 
prejuízos significativos ao objeto da contratação; 
 
b) multa:  
 
b.1) moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre 
o valor total adjudicado, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 
 
b.2) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total adjudicado, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total adjudicado; 
 
b.3) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total remanescente, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa 
moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total adjudicado. 
 
8.4.4 Tratando-se de inexecução parcial, a Faculdade poderá autorizar ou não a 
continuidade do ajuste. 
 
8.4.4.1. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente não executado se o atraso for 
superior a 10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em 
atraso. 
 
8.4.5. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento, dentro do prazo estabelecido pela Faculdade, caracterizará o descumprimento 
total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa compensatória de 5% 

(cinco por cento) do valor adjudicado; 
 
8.4.6. Pela inobservância das obrigações assumidas, pelas deficiências ou omissões 
verificadas na execução do objeto ou no cumprimento de ordens ou instruções da 
Faculdade, a infratora estará sujeita às sanções previstas neste Edital e no Contrato (Anexo 
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III);  
 
8.4.7. As sanções são independentes entre si, podendo ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Edital e no Contrato 
não exclui as demais sanções, inclusive administrativas, previstas na Lei Federal nº 
8.666/93; 
 
8.4.8. O valor relativo à multa aplicada, referente aos subitens 8.4.5 e 7.2 será cobrado por 
meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que 
determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
Na hipótese de inadimplência, o valor da multa será inscrito em Dívida Ativa, ensejando, 
desta forma, a cobrança judicial. 
 
8.4.9. Os valores relativos às multas aplicadas, quando possível, serão descontados da 
garantia, quando esta for prestada em dinheiro; na falta desta, de eventuais créditos 
pertencentes à Contratada; e, na falta ou insuficiência destes, serão cobrados por meio de 
boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou 
sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. Na hipótese 
de inadimplência, os valores das multas serão inscritos em Dívida Ativa, ensejando, desta 
forma, a cobrança judicial. 
 
8.4.9.1. As multas decorrentes da ausência de renovação ou complementação da garantia 

contratual, quando for o caso, previstas no subitem 7.3, serão descontadas de eventuais 
créditos pertencentes à Contratada; na falta ou insuficiência destes, serão cobrados por 
meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que 
determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
Na hipótese de inadimplência, os valores das multas serão inscritos em Dívida Ativa, 
ensejando, desta forma, a cobrança judicial. 
 
8.4.10. A adjudicatária também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e 
impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos da legislação 
aplicável. 
 
8.4.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 
procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 
 
8.4.12. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em 
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o 
dano causado à Faculdade, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
8.4.13. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Faculdade inadimplidos, quando for o 
caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 
8.4.14. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo não afasta a 
responsabilização civil e criminal da adjudicatária pela inexecução total ou parcial do objeto 
ou pela inadimplência.  
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8.4.15. A aplicação das penalidades não impede a Faculdade de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela adjudicatária. 
 
8.4.16. No caso de a adjudicatária encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais. 
 
8.4.17. Encontrando-se a adjudicatária em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do Contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 

9.  DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

9.1. Os pagamentos serão efetuados depois de recebidos definitivamente os serviços de 
cada etapa, conforme cronograma físico-financeiro estabelecido no Adendo I do Anexo I – 
Termo de Referência deste Edital e no correspondente Projeto Básico e nos Projetos 
Executivos, mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos 
serviços prestados (quando aplicável, INSS, FGTS e ISSQN), estando vinculados às 
correspondentes medições e condicionados: 
 

a) à apresentação da nota fiscal eletrônica, exigível nos casos previstos em lei, a qual só 
deverá ser emitida após o recebimento definitivo dos serviços correspondentes; e  
 

b) à atestação da Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade.  
 
9.2. A Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade terá o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte ao seu 
recebimento, certificando que, além de os serviços terem sido realizados em conformidade 
com este Edital e seus Anexos/Adendos, bem como com o Contrato, Projeto Básico, 
Projetos Executivos e com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo 
com os valores e condições contratados. 
 

9.3. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir 
da atestação emitida pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103). 
 

9.3.1. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da Contratada, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 

9.4. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 
de julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças 
da Prefeitura Municipal local, bem como das Instruções Normativas da Receita Federal do 
Brasil, no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. 
 

9.5. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela Faculdade é de 5 (cinco) dias 
úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 
Contratada implicará imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este 
subitem, independentemente de notificação.  
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9.6. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva 
da Faculdade, terão seus valores atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice 
Geral de Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos 
últimos 12 (doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação 
e a data do efetivo pagamento. 
 

9.7. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 
Contratada, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela Faculdade. 
 

9.8. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar 
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o 
administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 

9.9. No caso de a Contratada estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com 
os demais comprovantes indispensáveis para a realização do pagamento, deverá 
apresentar atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de 
recuperação extrajudicial. 
 

9.10. O descumprimento das regras contidas nos subitens 9.8 e 9.9 assegurará à Faculdade 
o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 

10. DO RECEBIMENTO  
 

10.1. Os serviços prestados serão recebidos pela Chefia da Seção de Administração (SFD-
103) da seguinte forma, admitida assistência técnica e o subsídio de informações para este 
mister: 
 
10.1.1. Provisoriamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo 
XIII), ao final de cada fase que integra o Cronograma Físico-Financeiro, para posterior 
inspeção técnica, conferindo se os serviços foram prestados, e os materiais empregados, 
de acordo com as especificações e descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência 
deste Edital e seus Adendos, no Projeto Básico e nos Projetos Executivos, bem como nas 
normas aplicáveis à espécie; 
 
10.1.1.1. O Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII) será emitido no prazo de até 03 

(três) dias úteis, computados após a comunicação escrita da Contratada de que os serviços 
que integram a correspondente fase foram finalizados. 
  
10.1.1.2. Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII), a Chefia da 
Seção de Administração, acompanhada de eventual assistência técnica, procederá à 
inspeção dos serviços prestados e dos materiais empregados, para fins de recebimento 
definitivo, a ser efetuada em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, computados a 
partir do dia útil seguinte à emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII); 
 
10.1.1.3. O(s) serviço(s) prestado(s) e/ou materiais empregados que apresentar(em) 
irregularidade, falha, vício e/ou defeito de qualquer natureza ou estiver(em) em desacordo 
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com as especificações do Anexo I e de seus Adendos, com o Projeto Básico e com os 
Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie, serão reportados em Termo 
Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XIV), devendo, pois, ser(em) 
corrigido(s)/substituído(s) pela Contratada, mantido o preço inicialmente ofertado, no prazo 
fixado pela Seção de Administração (SFD- 103);  
 
10.1.1.4. A Chefia da Seção de Administração (SFD- 103) recusará os serviços e/ou 
materiais empregados que, após a inspeção técnica, não apresentar(em) conformidade com 
as especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do Anexo I – Termo 
de Referência e de seus Adendos, do Projeto Básico e dos Projetos Executivos e/ou normas 
aplicáveis à espécie, quando a Contratada se recusar a corrigi-los no prazo determinado; 
 
10.1.1.5. A Contratada ficará responsável pela retirada e transporte dos materiais 
empregados que apresentarem irregularidade, falha, vício e/ou defeito, ou estiverem em 
desacordo com o Anexo I – Termo de Referência e/ou com seus Adendos, com o Projeto 
Básico e com os Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie; 
 

10.1.1.6. Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto 
licitado, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, inclusive as decorrentes da recusa de serviços e/ou materiais que não 
atenderem ao Edital, ao Contrato, ao Projeto Básico e aos Projetos Executivos, às normas 
aplicáveis à espécie e/ou à Proposta Comercial ou por apresentarem irregularidade, falha, 
vício e/ou defeito; 
 

10.1.1.7. Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito 
e protocolizados na Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, antes do vencimento 
do prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos à apreciação 
da Faculdade;  
 

10.1.1.8. Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, irregularidade, 
vício e/ou defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao 
término do prazo. 
 

10.1.2. Definitivamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 
XV), quando, após a verificação dos serviços prestados e dos materiais empregados, 
observado o prazo previsto no subitem 10.1.1.2, constatar-se que estão em consonância 
com as especificações exigidas neste Edital, no Contrato, no Projeto Básico, nos Projetos 
Executivos, nas normas aplicáveis à espécie e na Proposta Comercial e, na hipótese 
prevista no subitem 10.1.1.3, tiverem sido sanadas todas as irregularidades, falhas, vícios 
e/ou defeitos apontados pela Faculdade.  
 

10.2. Em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento definitivo, a FACULDADE 
comunicará a CONTRATADA do(s) serviço(s) e valor(es) aprovado(s) e autorizará a 
emissão da correspondente nota fiscal; 
 

10.3. O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XV) será enviado à Contratada por e-mail 
ou ofício, no prazo de até 3 (três) dias úteis de sua emissão. 
 

10.4. O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos, 
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vícios e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, 
observados os prazos legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 
 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

11.1. Fica reservado à Comissão de Julgamento de Licitações o direito de efetuar diligências 
em qualquer fase desta Concorrência Pública para verificar a autenticidade e veracidade 
das informações e dos documentos apresentados, bem como esclarecer ou complementar 
a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou documento que 

deveria constar originariamente da proposta. 
 

11.2. A Comissão de Julgamento de Licitações, no interesse público, poderá relevar 
omissões puramente formais, desde que não infrinjam o princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 
 

11.3. As normas disciplinadoras desta Concorrência Pública serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o 
interesse da Administração e respeitem a igualdade de oportunidades entre as licitantes. 
 

11.4. Integram este Edital os Anexos de I a XVI. 
 

São Bernardo do Campo, 31 de outubro de 2022. 
 
 
 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 
Diretor 

ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE ÁREAS ESPECÍFICAS DA 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, QUE TEM POR 

ESCOPO PRINCIPAL O RETROFIT DOS EDIFÍCIOS JAVA E BARENTZ, 

COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E 

EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SUA EXECUÇÃO, CONSOANTE 

PROJETO BÁSICO E PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS POR 

PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CREA/CAU, REGISTRADOS NO CREA/CAU 

SOB OS NÚMEROS RRT 12431434, ART 28027230220344865, ART 

28027230220346228 E ART 28027230220352117. 
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1. DO OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de 

requalificação de áreas específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do 

Campo, que tem por escopo principal o retrofit dos Edifícios Java e Barentz, 

compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos 

indispensáveis à sua execução, consoante projeto básico e projetos executivos 

elaborados por profissionais inscritos no CREA/CAU, registrados no CREA/CAU sob 

os números RRT 12431434, ART 28027230220344865, ART 28027230220346228 

e ART 28027230220352117. 

 

Observação: Para execução dos serviços, consultar o Memorial Descritivo, Projetos 

Executivos e as Planilhas constantes do Edital, em formato de Adendos disponíveis 

em hiperlink, inseridos no sítio institucional juntamente ao Edital de Concorrência 

Pública 2/2022. 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. Das reformas e requalificações: 

A reforma e requalificação das áreas do Edifício Java e Barentz, objeto deste Termo 

de Referência, se faz necessária, pois as atuais instalações e mobiliários são 

desproporcionais em suas dimensões para o trabalho e estudo, e não obedecem 

aos padrões ergonômicos da NR 17 e versões mais abrangentes. 

2.1.1. Salas de Aula e Biblioteca: a reforma resultará em espaços organizados e 

divididos com mobiliários dimensionados apropriadamente, de modo que contribuam 

para a vivência e incentivem a realização de práticas socioeducativas e demais 

atividades. As intervenções garantirão conforto térmico, acústico e luminoso, 

ergonomia e acessibilidade. 



    
 

 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 140/2022                                                                                  
 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 - www.direitosbc.br 

2.1.2. Salas Administrativas: as intervenções contemplarão a mudança dos 

departamentos e a estruturação necessária, que atenda às necessidades atuais e 

futuras, respeitando suas características como: funcionalidade, utilidade, quantidade 

de funcionários e comunidade acadêmica que utilizam os espaços, o sigilo, a 

acústica, a necessidade de concentração, a comunicação, as quantidades e tipos 

de máquinas e equipamentos, a climatização, a iluminação, tudo planejado e 

equipado com mobiliários funcionais (mesas, cadeiras, arquivos, armários, sofás, 

poltronas, etc). 

Ao final da execução dos serviços, o isolamento acústico da Sala de Reuniões e 

Sala da Diretoria deverá atender ao especificado no Laudo nº 161219 (Adendo VIII, 

disponível às licitantes por hiperlink. Para tanto, após a conclusão dos serviços, a 

futura CONTRATADA executante deverá apresentar laudo técnico emitido por 

empresa independente especializada em acústica, comprovando o desempenho 

acústico das divisórias instaladas. 

2.1.3. Vestiários e Sanitários dos Funcionários: a reforma dos vestiários e 

sanitários visa oferecer espaços adequados e devidamente equipados para o uso 

dos servidores e funcionários terceirizados. 

2.1.4. Climatização: a reforma abrangerá a substituição do Chiller existente, o qual 

trata-se de equipamento instalado há mais de 20 anos com custo de manutenção 

elevado e, por ser importado, suas peças não são encontradas com facilidade no 

mercado brasileiro. As novas instalações atenderão as questões quanto à eficiência 

energética, as influências do clima e das estações do ano, a sustentabilidade, a 

eficiência energética, a praticidade para manutenção, a carga térmica de cada 

ambiente, dentre questões técnicas. 

2.1.5. Fachada: a reforma da Fachada do Edifício Barentz visará sua 

compatibilização de acordo com os materiais empregados na reforma da Fachada 

do Edifício Java. 
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2.1.6. Telhado: as intervenções contemplaram a implantação de passarela, para 

que seja possível a realização de manutenção das estruturas, e tela para proteção 

de todo o perímetro de calhas do telhado do Edifício Java. Contemplará também, a 

substituição do Telhado Metálico Central do Edifício Barentz, pois as telhas estão 

perfuradas, causando infiltrações e há pouca incidência de luz natural. Outro 

agravante é que por não se tratar de telhas metálicas sem tratamento acústico, em 

períodos de fortes chuvas, o ruído se propaga interferindo na ministração das aulas. 

Além dos itens listados acima, a reforma e requalificação das áreas do Edifício Java 

e Barentz requer execução cuidadosa para compatibilização do que for necessário 

para sanar todas as intervenções. 

Com esta reforma, espera-se obter espaços funcionais, com conforto térmico, 

acústico e luminoso, ergonomia, acessibilidade, segurança, e demais elementos que 

reflitam a identidade visual da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, de 

forma harmoniosa, em benefício ao patrimônio, comunidade acadêmica, 

funcionários e pessoas que frequentam a Instituição. 

2.2. Da escolha da modalidade de contratação 

O objeto em questão é caracterizado como obra e trata-se de um conjunto de 

diversos serviços de diferentes complexidades, como construção, reforma, 

ampliação, entre outros, e que exigirá uma equipe multidisciplinar ao longo de sua 

execução, não podendo ser caracterizado por simplicidade e/ou adoção de 

padronizações, inviabilizando a contratação via Pregão e justificando a modalidade 

Concorrência pública. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

De forma pormenorizada, as características, as especificações técnicas do objeto 

do vertente Termo de Referência, bem como o desenvolvimento dos trabalhos, o 
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cronograma físico-financeiro, as normas a serem observadas, a forma de 

recebimento dos serviços e as demais particularidades estão elencadas com 

detalhes nos Projetos desenvolvidos pela empresa INPLENITUS PROJETOS, 

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 

o nº 11.076.028/0001-29, situada à Av. das Nações Unidas, nº 12.399, Conjunto 

31A, Torre C, Landmark Nações Unidas, Brooklin Paulista, São Paulo – SP, sendo 

que referenciados documentos são compostos pelos seguintes documentos 

técnicos: 

• Adendo I Cronograma Físico Financeiro 

• Adendo II Planilha Orçamentária 

• Adendo III BDI 

• Adendo IV Composição de Preços 

• Adendo V Memoriais Descritivos e Projetos 

• Adendo VI Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

• Adendo VII Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

• Adendo VIII Laudo Acústico  nº 161219 

As planilhas orçamentárias estimativas dos preços unitários, os projetos executivos, 

bem como todas as plantas atreladas aos projetos, quando da publicação do devido 

instrumento convocatório, poderão ser consultados por meio de hiperlinks, a serem 

disponibilizados no sítio institucional www.direitosbc.br/licitacao.aspx. 

4. DA META FÍSICA 

Ao final da execução da reforma, objeto do projeto contemplado neste Termo de 

Referência, a Faculdade obterá espaços funcionais, com conforto térmico, acústico 

e luminoso, ergonomia, acessibilidade, segurança, refletindo a identidade visual da 

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

http://www.direitosbc.br/licitacao.aspx
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5. DA PREVISÃO PARA INÍCIO DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO: Até o final 

da segunda quinzena de janeiro de 2023, podendo ser antecipado, se o devido 

processo licitatório findar antes da previsão em apreço.   

5.1. PREVISÃO PARA INÍCIO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, objeto do 

presente Termo: Até a primeira quinzena de fevereiro de 2023. A previsão para início 

dos serviços é estimativa, podendo ser alterada por critérios de oportunidade e 

conveniência da Faculdade, quando da finalização do devido processo licitatório. 

6. DA AVALIAÇÃO DE CUSTO 

Por meio de orçamento técnico elaborado pela empresa INPLENITUS PROJETOS, 

GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA, em planilha de 

composição de custos e formação de preços unitários, incluindo os Benefícios e 

Despesas Indiretas (BDI) - ADENDO II, apurou-se o valor estimativo de R$ 

19.241.211,25 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e um mil, duzentos e 

onze reais e vinte e cinco centavos). 

7. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta das 

seguintes dotações orçamentárias exercício 2022: 

25.250.4.4.90.51.00.12.364.0034.1108.04 e 

28.80.00.12.364.0016.1094.4.4.90.51.00. 

8. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA-OPERACIONAL/PROFISSIONAL 

8.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto licitado, por meio da 

apresentação de, no mínimo, 1 (um) Atestado ou Certidão, expedido por pessoa 
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jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), no qual conste: I) o nome da proponente; II) período contratual, 

preferencialmente; III) valor da contratação, preferencialmente; IV) identificação da 

pessoa jurídica emitente, bem como o nome e cargo do signatário; e V) execução 

de serviços pertinentes e compatíveis com o objeto deste Edital nas quantidades 

mínimas abaixo relacionadas: 

Item Descrição Quantidade 

I Reforma e/ou obra de edificação 4.728,20 m² 

II Estrutura em aço 11500 Kg 

III Forro em madeira 410 m² 

IV Vidro laminado 170 m² 

V Piso têxtil (carpete) 1200 m² 

VI Piso vinílico 1500 m² 

VII Revestimento acústico 1570 m² 

VIII Guarda corpo em aço 310 m 

IX Elevador 02 unidades 

X Pintura epóxi 871 m² 

XI Brise metálico 593 m² 

XII Pintura acrílica 10200 m² 

XIII Caixilho alumínio 280 m² 

XIV Cabo UTP 5545 m 

XV Sistema SPDA 01 unidade 

XVI Luminária comercial 700 unidades 

XVII Transformador trifásico 01 unidade 

 

b) As comprovações a que se referem a alínea anterior poderão ser efetuadas 

pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto 

dispuser a licitante; 
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b.1) Encontrada divergência entre o especificado nos atestados e o apurado em 

eventual diligência, inclusive a validação do contrato de prestação de serviços entre 

o emissor do atestado e a licitante, esta última ficará sujeita às penalidades cabíveis, 

além de sua desclassificação; 

c) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica, emitida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia (CREA) ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), dentro do prazo de validade na data de abertura dos envelopes. 

8.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 

a) Declaração da licitante indicando, ao menos, 1 (um) responsável técnico, 

devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou 

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), com competência técnica para o 

artigo 7º ou artigo 23 da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de 

Engenharia e Agronomia – CONFEA ou para o artigo 2º da Resolução nº 21 de 

05/04/12 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, que possua Certidão de 

Acervo Técnico (CAT), emitida pela respectiva entidade profissional, de forma a 

comprovar experiência e capacidade técnica em serviços equivalentes, similares ou 

superiores, com o objeto deste Edital limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância, para acompanhar todas as etapas da execução dos serviços, 

saber: 

PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA 

a.1) Reforma e/ou obra de edificação 

b) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá ser exibida em versão original ou 

por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da 

administração ou por publicação em órgão da imprensa oficial; 
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c) A Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico deverá 

acompanhar a declaração mencionada na letra “a”; 

d) Será admitida a indicação de mais de um responsável técnico, na execução 

do presente objeto, observada a legislação do respectivo Conselho de Classe; 

e) A licitante vencedora deverá apresentar, no prazo de até 10 (dez) úteis, 

contados da assinatura do Contrato, uma declaração com a indicação da equipe 

técnica;  

f) A comprovação de vínculo profissional entre o responsável técnico e a 

empresa licitante poderá se dar mediante contrato social, registro na carteira 

profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a 

contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se 

responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços, conforme Súmula 25 do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP); 

g) O(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) poderá(ão) representar somente 

uma única empresa, sob pena de inabilitação das licitantes envolvidas, em 

observância ao princípio do sigilo das propostas. 

9. DA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO LICITADO 

Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a execução do contrato será 

acompanhada e fiscalizada pela Chefia da Seção de Administração da 

FACULDADE, assistida e subsidiada tecnicamente pela empresa INPLENITUS 

PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS LTDA. 

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

adjudicatária, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material 
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inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta circunstância, não 

implica corresponsabilidade da Faculdade ou de seus servidores, nos termos do 

artigo 70 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

10. DA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 

I. Assinar o Termo de Ciência e Notificação do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, nos termos da Instrução Normativa nº 1/2020, do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, com suas atualizações subsequentes; 

II. Executar o objeto adjudicado em estrita observância ao presente Termo, da 

Proposta Comercial, do Contrato e dos trabalhos técnicos citados no item 3 do 

presente Termo, bem como da legislação em vigor; 

III. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, de seguros, de transportes e taxas de administração, bem como 

despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza resultantes da execução 

do Contrato, sendo que sua inadimplência, em relação a tais encargos, não 

transferirá à Faculdade o ônus pelo seu pagamento nem permitirá onerar o Contrato, 

e poderá, inclusive, autorizar a rescisão da avença; 

IV. Comunicar à Faculdade sobre a ocorrência de qualquer anormalidade ou 

irregularidade na execução do Contrato; 

V. Comunicar e justificar formalmente à Faculdade sobre eventuais motivos que 

impeçam a execução do Contrato; 

VI. Indenizar a Faculdade pelos prejuízos que a esta causar com o 

descumprimento total ou parcial do Contrato; 
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VII. Aceitar, nas mesmas condições inicialmente contratadas, os acréscimos ou 

supressões nos termos do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93; 

VIII. Executar, dentro da melhor técnica e qualidade, o objeto adjudicado, 

sanando, com prontidão, falhas, irregularidades e/ou defeitos eventualmente 

verificados; 

IX. Arcar com todas as despesas para o efetivo atendimento do objeto 

adjudicado, tais como materiais, equipamentos, acessórios, instalação, ensaios, 

consertos, testes, análises de materiais e equipamentos, transporte, seguros, 

garantia, tributos, mão-de-obra total e qualificada, encargos trabalhistas e 

previdenciários decorrentes de sua execução; 

X. Atender prontamente as exigências e comandos da Faculdade; 

XI. Fornecer tudo o que for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto 

adjudicado, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão 

dentro do prazo estabelecido; 

XII. Responsabilizar-se pelo fornecimento aos seus funcionários e prepostos de 

todos os equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC), de acordo com 

a legislação vigente. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de 

conservação e documentação que comprove sua validade (CA - Certificação de 

Aprovação), de modo a garantir total segurança ao usuário, bem como às pessoas 

ao redor; 

XIII. Para a realização dos serviços, os funcionários da adjudicatária deverão estar 

munidos de uniformes e crachás, não sendo permitido o uso de sandálias ou de 

outros tipos inadequados de calçados; 
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XIV. Retirar dos serviços, imediatamente após o recebimento da correspondente 

solicitação, qualquer funcionário que, a critério da Faculdade, venha a demonstrar 

conduta nociva ou incapacidade técnica, substituindo-o no prazo máximo de 24 

horas; 

XV. Responder e responsabilizar-se pela prevenção de acidentes e pela 

segurança de suas atividades e de seus funcionários quando da realização dos 

serviços, fazendo com que eles observem e cumpram rigorosamente os 

regulamentos e determinações de segurança, bem como tomando, ou fazendo com 

que sejam tomadas, as medidas corretivas necessárias; 

XVI. Encaminhar a relação de nomes com RG, CPF e respectiva indicação de 

função/atividade, acompanhada da documentação trabalhista, dos funcionários, 

colaboradores e prepostos que prestarão os serviços, atualizadas e com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis ao efetivo início dos serviços; 

XVII. Os serviços a serem realizados deverão observar as Normas reconhecidas, 

em suas últimas revisões, tais como: 

a) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

b) Normas e instruções de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

c) Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas 

autoridades governamentais, em âmbito municipal, estadual e federal, pertinentes à 

execução dos serviços adjudicados. 

XVIII. Apresentar à Faculdade, quando solicitados, os comprovantes de 

pagamentos de salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação 

de obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados alocados na 

prestação dos serviços adjudicados; 
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XIX. Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente 

à Faculdade ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

Contrato ou da Ordem de Compra e/ou Serviço, inclusive por ações ou omissões 

praticadas por seus funcionários ou prepostos, os quais não serão excluídos ou 

reduzidos em decorrência do acompanhamento exercido pela Faculdade, correndo 

às expensas da adjudicatária os ressarcimentos e indenizações devidas; 

XX. Manter preposto no local da execução dos serviços, visando representá-la na 

execução do Contrato, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 8.666/1993; 

XXI. Manter, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas e com as 

especificações deste Termo, durante a vigência do Contrato, todas as condições de 

habilitação exigidas na licitação, comunicando qualquer alteração na estrutura 

jurídica da empresa ou na localização de seu estabelecimento; 

XXII. Não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações 

decorrentes da adjudicação, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou 

incorporação da empresa desde que haja consentimento formal da Faculdade;. 

XXII.1. Será permitida a subcontratação para parcelas não indicadas neste Edital 

como de maior relevância e valor significativo do objeto e não tenham sido utilizadas 

como parâmetros para a análise da qualificação técnica; 

XXII.2. A proposta de subcontratação, no decorrer do Contrato, deverá ser 

apresentada por escrito e, somente após a aprovação da Faculdade, os serviços a 

serem realizados pela subcontratada poderão ser iniciados; 

XXII.3. A admissão da subcontratação se dá mediante a ausência de 

estabelecimento de qualquer vínculo com a Faculdade, sendo certo que a 

Contratada responderá pelo pessoal técnico e operacional destas empresas 

terceiras, bem como por prejuízos e danos eventualmente causados por estas. 
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XXIII. Não utilizar mão de obra menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos 

do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal c/c inciso V do artigo 27 da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

XXIV. Apresentar, no prazo que lhe for assinalado pela Faculdade, as Certidões e 

Documentos que forem exigidos para comprovação da manutenção das condições 

de habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das 

sanções cabíveis e, inclusive, rescisão do Contrato; 

XXV. Apresentar, antes de iniciar a obra, os documentos essenciais relacionados à 

segurança do trabalho na construção civil: PCMSO – Programa de Controle Médico 

de Saúde Ocupacional; PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais; 

PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho; DDS – Diálogo 

Diário de Segurança; PT – Permissão de Trabalho. 

10.2. DAS OBRIGAÇÕES ESPECIAIS 

Além das obrigações pormenorizadas em todos os documentos técnicos produzidos 

pela empresa INPLENITUS PROJETOS, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS LTDA, no Edital de Concorrência Pública nº XX/2022, na Proposta 

Comercial, no Contrato e no vertente Termo, competirá à Contratada: 

I. Executar os serviços sem prejuízo à rotina normal das atividades no Edifício; 

II. Assumir responsabilidade por qualquer dano causado às pessoas ou ao 

patrimônio do local da Instituição; 

III. Recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA/SP; 
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IV. Verificar no local as condições de execução dos serviços, não podendo 

alegar, durante a execução contratual, seu desconhecimento; 

V. Programar as atividades propostas segundo diretrizes definidas pela 

Faculdade, de forma que as atividades acadêmicas não sejam comprometidas por 

sua execução, respeitando-se o prazo de início e término; 

VI. Responsabilizar-se pela guarda das ferramentas, equipamentos e materiais 

de sua própria responsabilidade. A Faculdade não se responsabilizará por eventuais 

danos ou desaparecimentos ocorridos em suas dependências; 

VII. Comunicar a Faculdade acerca da ocorrência de qualquer anormalidade ou 

irregularidade nos serviços; 

VIII. Quando da utilização de serviços de locação de caçambas para remoção de 

entulho, ou por outro meio, a CONTRATADA, além de atender às exigências legais 

da Municipalidade, deverá certificar-se de que os materiais removidos serão 

destinados em locais apropriados e licenciados, sendo essa destinação final sua 

responsabilidade, devendo apresentar as comprovações que se fizerem 

necessárias. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE 

São obrigações da Faculdade: 

I. Fornecer à Contratada as informações necessárias à execução do objeto 

adjudicado; 

II. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado por meio da Chefia da 

Seção de Administração da Faculdade, sob o aspecto qualitativo e quantitativo; 

III. Efetuar os pagamentos dentro dos prazos e condições contratuais; 
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IV. Rejeitar os produtos, materiais, equipamentos e/ou serviços fornecidos em 

desacordo com as obrigações assumidas pela Contratada, exigindo sua imediata 

correção/substituição, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, 

devidamente justificados e aceitos; 

V. Acompanhar o prazo de validade das certidões e documentos que atestam a 

regularidade fiscal e trabalhista da adjudicatária, referida no artigo 29 da Lei Federal 

nº 8.666/93, bem como a inexistência de impedimentos para licitar e contratar, e, 

quando expirado, instruir os autos com aquelas que puderem ser emitidas por modo 

eletrônico. As certidões e documentos que não puderem ser emitidos de modo 

eletrônico deverão ser exigidos da adjudicatária, estabelecendo-se prazo razoável 

para apresentação. 

12. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O prazo para execução dos serviços objeto do vertente Termo é 12 (doze) meses, 

contados da data indicada pela Faculdade na Autorização de Início dos Serviços, a 

ser emitida e enviada por ofício ou por e-mail pela Seção de Administração (SFD-

103) da Faculdade, observadas todas as etapas e percentuais de desembolso 

financeiro avençadas no Cronograma Físico-Financeiro. 

I. Dias e Horários em que os serviços poderão ser realizados: Segunda a Sexta-

feira, das 7:30 às 17:00. Sendo que, serviços com alto ruído, somente no período 

compreendido das 12:30 às 17:00. Pode haver alteração de horário para este tipo 

de serviço dependendo da disponibilidade das atividades da Faculdade. 

II. Para a execução dos serviços aos finais de semana e/ou em horários 

extraordinários, a Contratada deverá solicitar prévia aprovação, podendo a 

Faculdade autorizar ou não. 
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III. Os trabalhos aos finais de semana e/ou em horários extraordinários não 

foram contemplados na planilha de composição de custos e formação de preços 

unitários, sendo certo que se autorizados pela Faculdade, o ônus financeiro ficará à 

cargo da Contratada. 

13. DA FORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

Os serviços prestados serão recebidos pela Chefia da Seção de Administração 

(SFD-103) da seguinte forma, admitida assistência técnica e o subsídio de 

informações para este mister: 

Provisoriamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo 

XIII do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022), ao final de cada fase que integra 

o Cronograma Físico-Financeiro, para posterior inspeção técnica, conferindo se os 

serviços foram prestados, e os materiais empregados, de acordo com as 

especificações e descrições contidas no Anexo I – Termo de Referência deste Edital  

e seus Adendos, no Projeto Básico e nos Projetos Executivos, e nas normas 

aplicáveis à espécie; 

O Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII do Edital de Concorrência Pública 

nº 2/2022) será emitido no prazo de até 3 (três) dias úteis, computados após a 

comunicação escrita da Contratada de que os serviços que integram a 

correspondente fase foram finalizados. 

Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII do Edital de 

Concorrência Pública nº 2/2022), a Chefia da Seção de Administração, 

acompanhada de eventual assistência técnica, procederá à inspeção dos serviços 

prestados e dos materiais empregados, para fins de recebimento definitivo, a ser 

efetuada em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, computados a partir do 

dia útil seguinte à emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII); 
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O(s) serviço(s) prestado(s) e/ou materiais empregados que apresentar(em) 

irregularidade, falha, vício e/ou defeito de qualquer natureza ou estiver(em) em 

desacordo com as especificações do Anexo I e de seus Adendos, com o Projeto 

Básico e Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie, serão reportados 

em Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório (Anexo XIV do Edital de 

Concorrência Pública nº 2/2022), devendo, pois, ser(em) corrigido(s)/substituído(s) 

pela Contratada, mantido o preço inicialmente ofertado, no prazo fixado pela Seção 

de Administração (SFD- 103); 

A Chefia da Seção de Administração (SFD- 103) recusará os serviços e/ou materiais 

empregados que, após a inspeção técnica, não apresentar(em) conformidade com 

as especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do Anexo I 

– Termo de Referência e de seus Adendos, do Projeto Básico e Projetos Executivos 

e/ou normas aplicáveis à espécie, quando a Contratada se recusar a corrigi-los no 

prazo determinado; 

A Contratada ficará responsável pela retirada e transporte dos materiais 

empregados que apresentarem irregularidade, falha, vício e/ou defeito, ou estiverem 

em desacordo com o Anexo I – Termo de Referência e/ou com seus Adendos, com 

o Projeto Básico e Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie; 

Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto 

licitado, tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas 

e previdenciários, inclusive as decorrentes da recusa de serviços e/ou materiais que 

não atenderem ao Edital, ao Contrato, ao Projeto Básico e Projetos Executivos, às 

normas aplicáveis à espécie e/ou à Proposta Comercial ou por apresentarem 

irregularidade, falha, vício e/ou defeito; 

Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 

protocolizados na Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, antes do 
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vencimento do prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem 

submetidos à apreciação da Faculdade; 

Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, irregularidade, vício 

e/ou defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao 

término do prazo. 

Definitivamente: mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo 

XV do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022), quando, após a verificação dos 

serviços prestados e dos materiais empregados, observado o prazo respectivo, 

previsto acima (15 dias corridos), constatar-se que estão em consonância com as 

especificações exigidas neste Edital, no Contrato, no Projeto Básico e nos Projetos 

Executivos, nas normas aplicáveis à espécie e na Proposta Comercial e, na hipótese 

de rejeição motivada em Termo Circunstanciado de Recebimento Provisório, tiverem 

sido sanadas todas as irregularidades, falhas, vícios e/ou defeitos apontados pela 

Faculdade. 

Em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento definitivo, a FACULDADE 

comunicará a CONTRATADA do(s) serviço(s) e valor(es) aprovado(s) e autorizará a 

emissão da correspondente nota fiscal; 

O Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XV do Edital de Concorrência Pública 

nº 2/2022) será enviado à Contratada por e-mail ou ofício, no prazo de até 3 (três) 

dias úteis de sua emissão. 

O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos, 

vícios e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, 

observados os prazos legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 

14. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS EMPREGADOS NA 

OBRA 
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Os materiais, peças e componentes deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) 

meses, ou conforme o padrão do fabricante, se esta for maior, e a garantia dos 

serviços será de 5 (cinco) anos, contados a partir da data de emissão do derradeiro 

Termo de Recebimento Definitivo, referente à última etapa. 

15. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Aplicam-se ao Edital de Concorrência Pública nº 2/2022 as sanções 

estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93. 

15.2. Sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 e demais dispositivos 

congêneres da Lei Federal nº 8.666/1993, comete infração administrativa, nos 

termos da Lei Federal nº 8.666/93, a Contratada, quando: 

a) inexecutar total ou parcialmente o Contrato; 

b) apresentar documentação falsa; 

c) comportar-se de modo inidôneo; 

d) cometer fraude fiscal; 

e) descumprir quaisquer das obrigações avençadas. 

15.3. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas acima ficará 

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não 

acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação; 

b) multa: 
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b.1) moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor total adjudicado, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 

b.2) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total adjudicado, no 

caso de inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a 

multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor 

total adjudicado; 

b.3) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total remanescente, 

no caso de inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com 

a multa moratória, desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor 

total adjudicado. 

15.3.1. Tratando-se de inexecução parcial, a Faculdade poderá autorizar ou 

não a continuidade do ajuste. 

15.4. A Faculdade poderá considerar o Contrato ou a Ordem de Compra e Serviço 

totalmente inexecutada se o atraso for superior a 10 (dez) dias corridos, ou poderá 

autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 

15.5. A adjudicatária também fica sujeita às penalidades de suspensão de licitar e 

impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, nos termos da legislação 

aplicável. 

15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o 

procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666/93. 

15.7. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em 

consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 

como o dano causado à Faculdade, observado o princípio da proporcionalidade. 



    
 

 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 140/2022                                                                                  
 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 - www.direitosbc.br 

15.8. O valor relativo à multa aplicada será descontado da garantia contratual, e, 

se esta for insuficiente, será descontado de eventuais créditos da adjudicatária 

sendo que, na falta ou insuficiência destes, cobrado por meio de boleto bancário 

com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua 

aplicação. Na hipótese de inadimplência, será inscrito na Dívida Ativa e cobrado 

judicialmente. 

15.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou cumulativamente, inclusive as multas, sem prejuízo de outras medidas 

cabíveis. 

15.10. A aplicação de qualquer penalidade prevista neste Termo de Referência não 

exclui as demais sanções, inclusive administrativas, previstas na legislação vigente. 

15.11. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 

responsabilização civil e criminal da adjudicatária pela inexecução total ou parcial do 

objeto ou pela inadimplência. 

15.12. A aplicação das penalidades não impede a Faculdade de exigir o 

ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela 

adjudicatária. 

15.13. No caso de a adjudicatária encontrar-se em situação de recuperação judicial, 

a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão do Contrato ou da Ordem 

de Compra e Serviço, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 

15.14. Encontrando-se a adjudicatária em situação de recuperação extrajudicial, o 

descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão do Contrato 

ou da Ordem de Compra e Serviço, sem prejuízo da aplicação das demais 

cominações legais. 
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15.15. As demais condições e regras sobre infrações e sanções administrativas 

estão previstas no Edital de Concorrência Pública nº 2/2022 e/ou no Contrato. 

16. DA VISTORIA OBRIGATÓRIA 

Às empresas interessadas será obrigatória a realização de vistoria técnica das 

dependências da FACULDADE, mediante prévio agendamento, para 

esclarecimentos de dúvidas relacionadas ao objeto licitado. 

Dada obrigatoriedade justifica-se posto que o atual estado da fachada a ser 

contemplada pela reforma evidencia relevante grau de criticidade estrutural, não 

podendo ser dimensionada tão somente pelas imagens dos projetos. 

Ademais, cuidando de serviços de natureza complexa e multidisciplinar, os quais 

demandam a participação de diversos profissionais, cada qual com especialidade 

em determinadas áreas de atuação, com expressivo valor monetário global 

estimado, é imprescindível que as licitantes tomem conhecimento das condições de 

execução anteambularmente à contratação, para garantir segurança, cautela e 

minimização de riscos, sobretudo monetários. 

A vistoria deverá ser agendada com a Seção de Administração (SFD-103) pelo e-

mail administracao@direitosbc.br ou pelo telefone (11) 3927-0222 / Ramal 134/144, 

e será acompanhada por funcionário e/ou engenheiro terceirizado da Faculdade, 

habilitado(s) para a condução da referenciada visita técnica. 
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ANEXO II 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

**ATENÇÃO: A PROPOSTA COMERCIAL DEVERÁ SER APRESENTADA NOS EXATOS TERMOS DESTE ANEXO.  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2022 

 PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 140/2022 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de requalificação de áreas 

específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que tem por escopo principal o Retrofit dos Edifícios 

Java e Barentz, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos indispensáveis à sua 

execução, consoante projeto básico e projetos executivos elaborados por profissionais inscritos no CREA/CAU, 

registrados no CREA/CAU sob os números RRT 12431434, ART 28027230220344865, ART 28027230220346228 e ART 

28027230220352117. 

COMPÕE O ANEXO II A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA NOMINADA ANEXO II.1, DISPONIBILIZADA EM HIPERLINK, 

INSERIDA NO SÍTIO INSTITUCIONAL, ABAIXO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2022.    

 

 

ATENÇÃO: 

 

Serão desclassificadas as propostas comerciais: 

 

a) cujo objeto não atenda às especificações, condições e aos prazos fixados neste Edital; 

 

b) que apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou excessivos, observado o disposto no inciso II e §§ 1º e 

2º do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 

 

c) que apresentarem proposta ilegível, com emendas, rasuras ou borrões; 

 

d) que deixarem de indicar para cada um dos itens que compõem o objeto licitado, nos moldes do Anexo II.1, custos 

e formação de preços unitários, totais e finais, incluindo os Benefícios de Despesas Indiretas, expressos em moeda 

corrente nacional, sem a inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária; 

 

d.1) havendo divergência de valores em quaisquer dos itens que compõem o objeto licitado, prevalecerá o final 

(global) para fins de proposta; 

 

e) que apresentarem preços superiores aos preços de avaliação de custo descritos no  Adendo II. 

 

Sendo todas as propostas desclassificadas, a Faculdade poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para que as licitantes 

apresentem nova proposta, escoimada das causas que motivaram a desclassificação.  

 

A presente Proposta Comercial será complementada pelo Anexo II.1. 
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ANEXO III 
 

MINUTA DE CONTRATO  
 

CONTRATO Nº 2/2022 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA PARA 
MODERNIZAÇÃO DA FACHADA DO EDIFÍCIO JAVA DA FDSBC, COMPREENDENDO O 
FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À 
SUA EXECUÇÃO. 
 
Por este instrumento de Contrato, as partes, de um lado a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 59.108.100/0001-
89, neste ato representada por seu Diretor, Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa, 
doravante denominada apenas FACULDADE e, de outro, a empresa ==, estabelecida na ==, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ==, neste ato representada por ==, doravante denominada 

CONTRATADA, têm entre si justo e contratado o seguinte: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de requalificação 
de áreas específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que tem por escopo 
principal o Retrofit dos Edifícios Java e Barentz, compreendendo o fornecimento de mão-de-
obra, materiais e equipamentos indispensáveis à sua execução, consoante projeto básico e 
projetos executivos elaborados por profissionais inscritos no CREA/CAU, registrados no 
CREA/CAU sob os números RRT 12431434, ART 28027230220344865, ART 

28027230220346228 e ART 28027230220352117. 
 
Parágrafo único. Integram o presente Contrato, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes documentos: 
 
a) Edital de Concorrência Pública nº 2/2022 - incluídos seus Anexos e Adendos; 
b) Proposta Comercial de == de == de 2022, inserta às fls. ==/== do processo de compra e/ou 
serviço nº 140/2022; 
c) Ata da Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade de Direito de São Bernardo do 
Campo, inserta às fls. ==/== do processo de compra e/ou serviço nº 140/2022; 
d) Projeto Básico e Projetos Executivos (== do processo de compra e/ou serviço nº 140/2022).  
 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 
A presente contratação é formalizada com fundamento na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho 
de 1993, e demais normas pertinentes. 
 
Parágrafo único. Os serviços serão prestados mediante execução indireta pelo regime de 
empreitada por preço global.  
 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DA GARANTIA 

 



    
 

 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 140/2022                                                                                  
 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 - www.direitosbc.br 

Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, conforme 
diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente a R$ === 
(===), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total deste Contrato. 
  
§1º. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do 
Termo de Recebimento Definitivo da última etapa dos serviços que compõem o objeto contratual, 
estabelecidos pelos Cronograma Físico-Financeiro, inserto no Edital de Concorrência Pública nº 
2/2022, e, quando em pecúnia, atualizada monetariamente.   
 
§2º. Tratando-se de garantia prestada em pecúnia, quando da finalização dos serviços 
contratados, o valor será devolvido, devidamente corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou pelo Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 
(doze) meses. 
 
§3º. Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a 
indenização de terceiros e o pagamento de multas, a CONTRATADA será notificada por ofício 
ou e-mail, estando obrigada a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável 
de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação, sob pena de 
aplicação das sanções contratuais e/ou legais cabíveis, sem prejuízo de rescisão do ajuste.   
 
§4º. À FACULDADE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for 
devida pela CONTRATADA.   
 
§5º. Havendo prorrogação deste Contrato, a validade da garantia deverá ser renovada, de forma 
a abranger o período integral de vigência contratual, e ser complementada, se houver reajuste 
de valor contratual para maior, no prazo fixado no termo aditivo, sob pena de rescisão e 
aplicação de sanção administrativa. 
 

CLÁUSULA QUARTA 

DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 
Pela prestação dos serviços discriminados na Cláusula Primeira, a FACULDADE pagará à 

CONTRATADA a quantia de R$ == (==) (100%), conforme Proposta Comercial de == de == de 
2022, inserta às fls. ==/== do processo de compra e/ou serviço nº 140/2022. 
 

§1º Os pagamentos serão realizados após o recebimento definitivo de cada etapa do 

Cronograma Físico-Financeiro constante do Adendo I ao Anexo I – Termo de Referência 

do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022, conforme cláusula 5.2.1, alínea “b”, mediante a 

comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (quando 

aplicável, INSS, FGTS e ISSQN), estando subordinados à correspondente medição e 

condicionados: 

 

a) à apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, exigível nos casos previstos em lei, a qual só deverá 

ser emitida após o recebimento definitivo dos serviços correspondentes; e 

 

b) à atestação da Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE.  
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§2º. A Chefia da Seção de Administração (SFD-103) da FACULDADE terá o prazo de 05 (cinco) 

dias úteis para atestar a Nota Fiscal Eletrônica, computados a partir do dia seguinte ao seu 

recebimento, certificando que, além de os serviços terem sido realizados em conformidade com 

o Anexo I - Termo de Referência do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022 - incluídos seus 

Adendos e demais Anexos, com o presente Contrato, com o Projeto Básico e com os Projetos 

Executivos, bem como com a Proposta Comercial, o documento fiscal se encontra de acordo 

com os valores e condições contratados.   

 

§3º. Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias corridos, computados a partir da 

data de atestação emitida pela Chefia da Seção de Administração (SFD-103). 

 
§4º. Ocorrendo atraso na atestação por responsabilidade da CONTRATADA, o prazo para 
pagamento será contado a partir da regularização da pendência. 
 
§5º. Os pagamentos serão realizados com observância da Lei Complementar nº 116, de 31 de 
julho de 2003, da legislação deste Município e das Instruções da Secretaria de Finanças da 
Prefeitura Municipal local, bem como das Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil, 
no que couberem, mediante retenção de tributos na fonte. 
 
§6º. O prazo mínimo para processamento do pagamento pela FACULDADE é de 5 (cinco) dias 
úteis anteriores ao vencimento do documento fiscal. A inobservância deste prazo pela 

CONTRATADA implicará imediata prorrogação do prazo de pagamento a que se refere este 
parágrafo, independentemente de notificação.  
 
§7º. Os pagamentos eventualmente efetuados com atraso, por responsabilidade exclusiva da 

FACULDADE, terão seus valores atualizados monetariamente pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Geral de 
Preços do Mercado (IGPM/FGV), utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 
(doze) meses, calculado entre a data prevista para o adimplemento da obrigação e a data do 
efetivo pagamento. 
 
§8º. A atualização monetária não será aplicada na hipótese de atraso motivado pela 

CONTRATADA, independentemente de eventual prorrogação autorizada pela FACULDADE. 
 
§9º. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá 
apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se 
o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do 
processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial. 
 
§10. No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com 
os demais comprovantes indispensáveis para a realização do pagamento, deverá apresentar 
atestação documental de que está honrando as obrigações do plano de recuperação 
extrajudicial. 
 
§11. O descumprimento das regras contidas nos parágrafos 9º e 10 assegurará à FACULDADE 
o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
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CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, RECEBIMENTO E  

SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES 

 
5.1. Condições de execução e medição dos serviços prestados: 
 
5.1.1. Até 10 (dez) dias úteis após a assinatura deste Contrato, a CONTRATADA deverá 
apresentar os seguintes documentos à FACULDADE:  
 
a) Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) do(s) responsável(is) técnico(s), com base no valor total do contrato;  
 
b) Nome, formação, endereço, telefone comercial/celular e e-mail do responsável técnico direto 
pelos serviços e assuntos de ordem operacional, com competência técnica para o artigo 7º ou 
23º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA), ou para o artigo 2º da Resolução nº 21, de 5 de abril de 2012, do 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU); 
  
c) Comprovante de contratação de seguro de responsabilidade civil com importância assegurada 
correspondente a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, com vigência idêntica ao período 
de execução dos serviços, para ressarcimento de danos materiais e pessoais, válido durante a 
execução dos serviços, inclusive prorrogações, se houver, bem como de seguro de risco de 
engenharia em 100% (cem por cento) do valor contratual; 
 
d) Plano de gerenciamento de Resíduos da Construção Civil; 
 
e) Relatório de vistoria inicial, registrando o local, preferencialmente com fotografias, 
descrevendo a situação das atuais instalações, mobiliários e equipamentos envolvidos na 
reforma, e, em caso de avarias/danos/imperfeições já existentes, deverá especificá-las 
detalhadamente; 
 
f) Planejamentos, envolvendo todos os aspectos quantitativos e qualitativos, e levando em 
consideração o Cronograma Físico-Financeiro constantes do Anexo I – Termo de Referência 
(Adendo I da Concorrência Pública nº 2/2022), para aprovação da Faculdade. Durante a 
execução dos trabalhos, o planejamento deverá ser atualizado, tanto quanto à progressão, como 
quanto aos ajustes necessários; 
 
g) Relação da equipe técnica, incluídos os colaboradores, fazendo constar a função/atividade 
de cada um, bem como os documentos trabalhistas de todos. 
 
Parágrafo único. A FACULDADE terá até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento do último 
documento relacionado nas alíneas retro, para analisar a documentação entregue e emitir a 

Autorização para Início dos Serviços, se aprovados os documentos. 
 
5.1.4. O prazo de execução dos serviços será de: 12 (doze) meses, a contar da data indicada 

pela Faculdade na Autorização de Início dos Serviços, consoante Cronograma Físico-Financeiro 
previamente estabelecido (Adendo I da Concorrência Pública nº 2/2022).  
 
5.1.5. Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo 
os quantitativos totais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados, conforme 
Cronograma Físico-Financeiro (Adendo I da Concorrência Pública nº 2/2022). 
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5.1.6. As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes 
procedimentos:  
  
a) o valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos percentuais de desembolso 
relativos ao valor total contratado, definido no Cronograma Físico-Financeiro (Adendo I da 
Concorrência Pública nº 2/2022), às correspondentes quantidades de serviços efetivamente 
executados, descontadas as importâncias relativas às quantidades de serviços recusados;  
 
b) os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela FACULDADE, serão somados à 
medição seguinte. 
 
5.2. Do recebimento e saneamento de irregularidades: 
 
5.2.1. Executado(s), o(s) objeto(s) de cada etapa do Cronograma Físico-Financeiro (Adendo I 
da Concorrência Pública nº 2/2022) será(ão) recebido(s) pela Chefia da Seção de Administração 
(SFD-103) da seguinte forma, admitida assistência técnica e o subsídio de informações para 
este mister: 
  
a) Provisoriamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII do 
Edital de Concorrência Pública nº 2/2022), ao final de cada fase que integra o Cronograma 
Físico-Financeiro, para posterior inspeção técnica, conferindo se os serviços foram prestados, e 
os materiais empregados, de acordo com as especificações e descrições contidas no Anexo I 

– Termo de Referência do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022  e seus Adendos, no Projeto 

Básico e nos Projetos Executivos, bem como nas normas aplicáveis à espécie;  
 
a.1) O Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII do Edital de Concorrência Pública nº 

2/2022) será emitido no prazo de até 03 (três) dias úteis, computados após a comunicação 

escrita da Contratada de que os serviços que integram a correspondente fase foram finalizados. 

 

a.2) Após a emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo XIII do Edital de Concorrência 

Pública nº 2/2022), a Chefia da Seção de Administração, acompanhada de eventual assistência 

técnica, procederá à inspeção dos serviços prestados e dos materiais empregados, para fins de 

recebimento definitivo, a ser efetuada em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, 

computados a partir do dia útil seguinte à emissão do Termo de Recebimento Provisório (Anexo 

XIII do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022); 

 

a.3) O(s) serviço(s) prestado(s) e/ou materiais empregados que apresentar(em) irregularidade, 

falha, vício e/ou defeito de qualquer natureza ou estiver(em) em desacordo com as 

especificações do Anexo I e de seus Adendos, com o Projeto Básico, com os Projetos 

Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie, serão reportados em Termo Circunstanciado de 

Recebimento Provisório (Anexo XIV do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022), devendo, 

pois, ser(em) corrigido(s)/substituído(s) pela Contratada, mantido o preço inicialmente ofertado, 

no prazo fixado pela Seção de Administração (SFD- 103);  

 

a.4) A Chefia da Seção de Administração (SFD- 103) recusará os serviços e/ou materiais 

empregados que, após a inspeção técnica, não apresentar(em) conformidade com as 
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especificações mínimas constantes deste Instrumento, notadamente do Anexo I – Termo de 

Referência do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022 e de seus Adendos, Projeto Básico e 

Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie, quando a Contratada se recusar a corrigi-

los no prazo determinado; 

 

a.5) A Contratada ficará responsável pela retirada e transporte dos materiais empregados que 

apresentarem irregularidade, falha, vício e/ou defeito, ou estiverem em desacordo com o Anexo 

I – Termo de Referência do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022 e/ou com seus Adendos, 

com o Projeto Básico, com os Projetos Executivos e/ou normas aplicáveis à espécie; 

 

a.6) Correrão por conta da Contratada as despesas para efetivo atendimento do objeto licitado, 

tais como embalagens, seguros, transportes, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, 

inclusive as decorrentes da recusa de serviços e/ou materiais que não atenderem ao Edital de 

Concorrência Pública nº 2/2022, ao Contrato, ao Projeto Básico, aos Projetos Executivos, às 

normas aplicáveis à espécie e/ou à Proposta Comercial ou por apresentarem irregularidade, 

falha, vício e/ou defeito; 

 

a.7) Eventuais pedidos de prorrogação de prazo deverão ser apresentados por escrito e 

protocolizados na Seção de Administração (SFD-103) da Faculdade, antes do vencimento do 

prazo, devidamente justificados pela Contratada, para serem submetidos à apreciação da 

Faculdade;  

 

a.8) Considerar-se-á mora quando a Contratada não corrigir a falha, irregularidade, vício e/ou 

defeito no prazo assinalado, computada a partir do primeiro dia útil seguinte ao término do 

prazo. 

 
b) Definitivamente, mediante a emissão de Termo de Recebimento Definitivo (Anexo XV do 
Edital de Concorrência Pública nº 2/2022), quando, após a verificação dos serviços prestados e 
dos materiais empregados, observado o prazo previsto na alínea a.2, constatar-se que estão em 
consonância com as especificações exigidas no Edital de Concorrência Pública nº 2/2022, neste 
Contrato, no Projeto Básico, nos Projetos Executivos, nas normas aplicáveis à espécie e na 
Proposta Comercial e, na hipótese prevista na alínea a.3, tiverem sido sanadas todas as 

irregularidades, falhas ou defeitos apontados pela Faculdade; 
 
b.1) Em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento definitivo, a FACULDADE comunicará 
a CONTRATADA do(s) serviço(s) e valor(es) aprovado(s) e autorizará a emissão da 
correspondente nota fiscal; 
 
b.2) As notas fiscais deverão ser emitidas pela CONTRATADA e apresentadas no prazo de 3 
(três) dias úteis, contados da comunicação da FACULDADE, que poderá se dar por ofício ou e-
mail. 
 
b.3) O recebimento definitivo não exime a Contratada de falhas, irregularidades, defeitos, vícios 

e/ou dissonâncias que só forem acusadas pela Faculdade posteriormente, observados os prazos 

legais/contratuais de garantia e de responsabilidade civil. 
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CLÁUSULA SEXTAno caso  

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
São obrigações da CONTRATADA, sem prejuízo das indicadas no Anexo I - Termo de 
Referência do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022 e em seus Adendos, bem como no 
Projeto Básico e nos Projetos Executivos: 
 
I- assinar o Termo de Ciência e de Notificação, nos termos da Instrução Normativa nº 1/2020, 
do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com suas atualizações subsequentes; 
 
II- prestar os serviços de acordo com as especificações do Anexo I do Edital de Concorrência 
Pública nº 2/2022 e de seus Adendos, nos termos deste Contrato, da Proposta Comercial de fls. 
==/== do processo de compra e/ou serviço nº 140/2022, bem como em estrita observância ao 
Projeto Básico e Projetos Executivos;  
 
III- manter, além do(s) responsável(is) técnico(s), também um preposto no local da execução 
dos serviços, visando representá-la na execução deste Contrato, nos termos do artigo 68 da Lei 
Federal nº 8.666/93;  
 
IV- atender pronta e rigorosamente às solicitações e orientações da FACULDADE; 
 
V- fornecer mão de obra, maquinário, equipamentos, materiais, acessórios e tudo quanto for 
necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades 
compatíveis para a sua conclusão dentro do prazo estabelecido; 
 
VI- responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação da respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) referente 
aos serviços; 
 
VII- cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro de 
serviços, a FACULDADE solicitará à CONTRATADA para que, no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, efetue a remoção dos materiais; 
 
VIII- responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente à FACULDADE ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste Contrato, inclusive por acidentes de 
trabalho; 
 
IX- manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachá visível, 
fornecendo-lhes os necessários Equipamentos de Proteção Individual (EPI), e fiscalizando o seu 
uso. Esses equipamentos deverão estar em perfeito estado de conservação e documentação 
que comprove sua validade (CA - Certificação de Aprovação), de modo a garantir total segurança 
ao usuário, bem como às pessoas ao redor; 
 
X- responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, de 
seguros, de transportes e taxas de administração, bem como despesas e obrigações financeiras 
de qualquer natureza resultantes da execução deste Contrato; 
 
XI- aceitar, nas mesmas condições iniciais, os acréscimos ou supressões nos termos do artigo 
65 da Lei Federal nº 8.666/93; 
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XII- não transferir ou ceder, total ou parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste 

Contrato, admitindo-se subcontratação, fusão, cisão ou incorporação da empresa, desde que 

haja consentimento formal da FACULDADE;  

 
XII.1. Será permitida a subcontratação para parcelas não indicadas no Edital de Concorrência 
Pública nº 2/2022 como de maior relevância e valor significativo do objeto e não tenham sido 
utilizadas como parâmetros para a análise da qualificação técnica; 
 
XII.2. A proposta de subcontratação, no decorrer do Contrato, deverá ser apresentada por 
escrito e, somente após a aprovação da FACULDADE, os serviços a serem realizados pela 
subcontratada poderão ser iniciados; 
 
XII.3. A admissão da subcontratação se dá mediante a ausência de estabelecimento de qualquer 

vínculo com a FACULDADE, sendo certo que a CONTRATADA responderá pelo pessoal 

técnico e operacional destas empresas terceiras, bem como por prejuízos e danos 

eventualmente causados por estas. 

 
XIII- manter durante a vigência deste Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação, comunicando qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa ou na 
localização de seu estabelecimento; 
 
XIV- refazer, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado 
pela FACULDADE; 
 
XV- observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização 
dos serviços, os quais são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em 
seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores; 
 
XVI- a inadimplência da CONTRATADA em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere à FACULDADE a responsabilidade de seu pagamento, nem é capaz 
de onerar o objeto, e, inclusive autorizará a rescisão deste Contrato; 
 
XVII- apresentar à FACULDADE, quando por esta forem exigidos, os certificados de qualidade 
dos componentes utilizados nos serviços, bem como a relação de fabricantes e seus respectivos 
endereços, além dos comprovantes de compras e descritivo de tipos e características dos 
materiais; 
 
XVIII- substituir material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial ou que não 
atenda às necessidades ou às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho; 
 
XIX- retirar da obra e substituir funcionário sem uniforme ou sem crachá, bem como aquele que 
embarace ou dificulte os serviços; 
 
XX- antes do início dos trabalhos, a CONTRATADA deverá apresentar à FACULDADE a relação 
dos colaboradores, funcionários e prepostos que laborarão nos serviços aqui contratados, 
indicando a função ou atividade de cada um, bem como seus documentos trabalhistas. Ainda, 
deverá apresentar o relatório de vistoria inicial, agregado, preferencialmente com fotografias, 
descrevendo a situação das atuais instalações, mobiliários e equipamentos envolvidos na 
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reforma, e, em caso de avarias/danos/imperfeições já existentes, deverá especificá-las 
detalhadamente; 
 
XXI- comunicar à FACULDADE sobre a ocorrência de qualquer anormalidade ou irregularidade 

na execução do Contrato; 

 

XXII- comunicar e justificar formalmente à FACULDADE sobre eventuais motivos que impeçam 

a execução do Contrato; 

 
XXIII- indenizar a FACULDADE pelos prejuízos que a esta causar com o descumprimento total 

ou parcial do Contrato; 

 

XXIV- executar, dentro da melhor técnica e qualidade, o objeto adjudicado, sanando, com 

prontidão, falhas, irregularidades e/ou defeitos eventualmente verificados; 

 
XXV- apresentar à FACULDADE, quando solicitados, os comprovantes de pagamentos de 
salários, apólices de seguro contra acidente de trabalho, quitação de obrigações trabalhistas e 
previdenciárias relativas aos empregados alocados na prestação dos serviços contratados; 
 
XXVI- não utilizar mão de obra menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 
Federal c/c inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
XXVII- apresentar, no prazo que lhe for assinalado pela FACULDADE, as Certidões e 
Documentos que forem exigidos para comprovação da manutenção das condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções cabíveis e, 
inclusive, rescisão do Contrato. 
 
§1º. A CONTRATADA será responsável por eventuais multas, sanções ou indenizações pagas 
pela FACULDADE em decorrência de irregularidades na prestação dos serviços contratados.  
 
§2º. É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, 
materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pela FACULDADE.  
  
§3º. A CONTRATADA, em situação de recuperação judicial/extrajudicial, deverá comprovar o 
cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que 
solicitada pela FACULDADE e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do 
administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, a FACULDADE.  
 
§4º. O recebimento definitivo dos serviços não exclui a responsabilidade civil da CONTRATADA 

por vícios de quantidade ou qualidade ou disparidades com as especificações estabelecidas no 

Anexo I do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022 e em seus Adendos ou pelos órgãos 

reguladores. 

 
§5º. Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer 
às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como: 
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a) Normas de Segurança do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);  
 
b) Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);  
 
c) Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;  
 
d) Leis, decretos, regulamentos e dispositivos legais emitidos pelas autoridades governamentais, 
em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos serviços ora contratados. 
 
§6º Possíveis inspeções realizadas pela FACULDADE sobre os serviços não eximem e nem 
diminuem a responsabilidade da CONTRATADA, que é integral, por riscos e danos causados a 
pessoas físicas e/ou jurídicas, por si ou terceiros, como consequência direta ou indireta dos 
serviços prestados à FACULDADE. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DAS OBRIGAÇÕES DA FACULDADE 

 
São obrigações da FACULDADE: 
 
I- acompanhar e fiscalizar, sob o aspecto qualitativo e quantitativo, a execução do Contrato por 
meio da Chefia da Seção da Administração (SFD-103), admitida assistência técnica e o subsídio 
de informações; 
  
II- efetuar o pagamento dentro do prazo e das condições contratuais; 
 
III- notificar, por escrito ou e-mail, a ocorrência de irregularidades durante a execução do objeto; 
 
IV- acompanhar o prazo de validade das certidões e documentos exigidos no procedimento 
licitatório e que atestam a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA, referida no artigo 
29 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como demonstrem sua conformidade para contratar com a 
Administração Pública, e, quando expirado, instruir os autos com aquelas que puderem ser 
emitidas por modo eletrônico, notadamente: a) Certidão de Regularidade ou Certidão Positiva 
com Efeito de Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF); b) Certidão Negativa 
de Débitos ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal, abrangendo, inclusive, as 
contribuições sociais do Sistema de Seguridade Social (INSS); c) Certidão Negativa ou Certidão 
Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Trabalhistas; d) Certidões de regularidade de débitos 
com as Fazendas Municipal e Estadual da sede ou do domicílio da licitante; e) certidão relativa 
à negativa de distribuições de pedidos de falência, concordatas, recuperações judiciais e 
extrajudiciais; f) certidão de apenados expedida pelo TCESP; g) certidão negativa de licitantes 
inidôneos, expedida pelo TCU; e h) comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa 
jurídica (CNPJ/MF).  As certidões que não puderem ser emitidas de modo eletrônico deverão 
ser exigidas da CONTRATADA, estabelecendo-se prazo razoável para apresentação.  
 

CLÁUSULA OITAVA 

DO PRAZO E DA RESCISÃO 

 
O presente Contrato é firmado pelo período de 12 (doze) meses, sendo certo que seu objeto 

congrega projetos cujos produtos estão contemplados nas metas estabelecidas no Plano 
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Plurianual, iniciando-se em == de == de 202= e encerrando-se em == de == de 202=, podendo 
ser prorrogado a critério exclusivo da FACULDADE, mediante Termo Aditivo, nas hipóteses 
autorizadoras legais. 
 
§1º. Prorrogado o prazo contratual, após o período inicial de 12 (doze) meses e, mediante 

requerimento expresso da CONTRATADA, os preços poderão ser reajustados, adotando-se 

como indexador a variação registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC/IBGE), Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) ou pelo Índice Geral de 

Preços do Mercado (IGPM/FGV), ocorrida entre o mês de referência de preços (data assinalada 

na Proposta Comercial por ocasião da sessão pública), se primeira aplicação, ou o mês do último 

reajuste aplicado, se subsequentes, utilizando-se aquele cuja variação for menor nos últimos 12 

(doze) meses 

 
§2º. A não prorrogação do prazo da vigência contratual por conveniência da FACULDADE não 

gerará à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização. 

 
§3º. O prazo para a execução do objeto contratual é de: 12 (doze) meses, a contar da data 

indicada pela Faculdade na Autorização de Início dos Serviços, consoante Cronograma Físico-
Financeiro (Adendo I) que integra, para todos os fins, o Termo de Referência (Anexo I do Edital 
de Concorrência Pública nº 2/2022). 
 
§4º. Eventual alteração justificada do prazo de execução do objeto contratual será formalizada 

mediante celebração de termo de aditamento, respeitadas as condições prescritas na Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

§5º. Em caso de ocorrência das hipóteses elencadas nos incisos I a V, VII a XII e XVII do artigo 

78 da Lei Federal nº 8.666/93, o Contrato poderá ser rescindido unilateralmente, 

independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, ressalvados o contraditório 

administrativo e a ampla defesa, bem como os direitos da FACULDADE em caso de rescisão 

administrativa prevista no artigo 77 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
§6º. Na rescisão amigável observar-se-á o disposto no artigo 79, inciso II e § 1º, da Lei Federal 
nº 8.666/93. 
 

CLÁUSULA NONA 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93.  

 

§1º. Comete infração administrativa, sem prejuízo do quanto previsto no artigo 78 e em demais 

dispositivos normativos congêneres da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATADA que, no 

decorrer da contratação: 

 

a) inexecutar total ou parcialmente o Contrato; 

 

b) apresentar documentação falsa; 
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c) comportar-se de modo inidôneo; 
 
d) cometer fraude fiscal; 
 
e) descumprir quaisquer das obrigações contratuais. 
 
§2º. Se a CONTRATADA cometer qualquer das infrações discriminadas acima ou na lei ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 
a) advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 
significativos ao objeto da contratação; 
 
b) multa: 
 
b.1) moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o 
valor da contratação, até o limite de 10 (dez) dias corridos; 
 
b.2) compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 
inexecução total da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde 
que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do Contrato. 
 
b.3) compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor contratual remanescente, no caso 
de inexecução parcial da obrigação assumida, podendo ser cumulada com a multa moratória, 
desde que o valor cumulado das penalidades não supere o valor total do contrato. 
 
§3º. Tratando-se de inexecução parcial, a FACULDADE poderá autorizar ou não a continuidade 
dos serviços. 
 
§4º. Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
e de declaração de inidoneidade, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93.  
 
§5º. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei 
Federal nº 8.666/93. 
 
§6º. A autoridade superior competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 

FACULDADE, observado o princípio da proporcionalidade. 
 
§7º. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
oucumulativamente, inclusive as multas, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
 
§8º. A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a 
responsabilização civil e criminal da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto 
ou pela inadimplência. 
 
§9º. A aplicação das penalidades não impede a FACULDADE de exigir o ressarcimento dos 
prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA. 
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§10. No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a 
convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da 
aplicação das demais cominações legais. 
 
§11. Encontrando-se a CONTRATADA em situação de recuperação extrajudicial, o 
descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem 
prejuízo da aplicação das demais cominações legais. 
 
§12. A Faculdade poderá considerar o ajuste totalmente inexecutado se o atraso for superior a 
10 (dez) dias corridos, ou poderá autorizar sua continuidade, ainda que em atraso. 
 
§13. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato, bem como em aceitar ou 
retirar o instrumento, dentro do prazo estabelecido pela FACULDADE, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a ao pagamento da multa 
compensatória de 5% (cinco por cento) do valor adjudicado. 
 
§14. A ausência de prestação de garantia contratual equivalerá à recusa injustificada da 
adjudicatária em assinar o Contrato, sujeitando-a ao pagamento da multa de 5% (cinco por 
cento) do valor adjudicado. 
 
§15. A ausência de complementação da garantia contratual, quando for o caso, inclusive por 
descumprimento do disposto nos §§ 3º e 4º da cláusula terceira deste Contrato, sujeitará a 

CONTRATADA ao pagamento da multa de 3% (três por cento) do valor contratado. A ausência 
de renovação da garantia, quando for o caso, sujeitará a Contratada ao pagamento da multa de 
5% (cinco por cento) do valor contratado. 
 
§16. Os valores relativos às multas aplicadas, quando possível, serão descontados da garantia, 
quando esta for prestada em dinheiro; na falta desta, de eventuais créditos da CONTRATADA 
e, na falta ou insuficiência destes, cobrado por meio de boleto bancário com vencimento em 30 
(trinta) dias, contados do despacho que determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, 
o contraditório e a ampla defesa. 
 
§17. Os valores relativos às multas aplicadas, referentes aos §§ 14 e 15 serão cobrados por 
meio de boleto bancário com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que 
determinou sua aplicação, oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. 
 

§18. As multas decorrentes da ausência de renovação ou complementação da garantia 

contratual, quando for o caso, serão descontadas de eventuais créditos pertencentes à 
Contratada; na falta ou insuficiência destes, serão cobrados por meio de boleto bancário 
com vencimento em 30 (trinta) dias, contados do despacho que determinou sua aplicação, 
oportunizados, previamente, o contraditório e a ampla defesa. Na hipótese de 
inadimplência, os valores das multas serão inscritos em Dívida Ativa, ensejando, desta 
forma, a cobrança judicial. 
 
§19. As multas devidas e/ou prejuízos causados à FACULDADE, quando for o caso, serão 
inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente. 
 
§20. A CONTRATADA responderá pela diferença entre os valores contratados e os pagos pela 

FACULDADE, caso esta tenha que contratar o objeto a que se refere este Contrato, de forma 
emergencial, por inexecução parcial ou inobservância das obrigações assumidas pela 
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CONTRATADA, em decorrência do presente ajuste. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DO VALOR DO CONTRATO 

 
Dá-se ao presente Contrato o valor de R$ == (==) e as despesas com a sua execução correrão 
por conta da dotação orçamentária nº ==. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Este Contrato regula-se pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas de 
Direito Público e as partes a elas se submetem, ficando eleito o foro da Comarca de São 
Bernardo do Campo para dirimir questões oriundas do presente instrumento. 
 
E, por estarem as partes de comum acordo sobre as cláusulas, termos e condições deste 
instrumento, firmam-no em 2 (duas) vias, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 
 
 

 FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor  
 
 

CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

1._______________________________  2._________________________________ 

Nome:  Nome: 

RG nº   RG nº  
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ANEXO LC-01 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos) 
(REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 11/2021 

 

CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

CONTRATADA: == 

CONTRATO/ORDEM N° (DE ORIGEM): ==/202= 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de 
requalificação de áreas específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 
que tem por escopo principal o Retrofit dos Edifícios Java e Barentz, compreendendo o 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos indispensáveis à sua execução, 
consoante projeto básico e projetos executivos elaborados por profissionais inscritos no 
CREA/CAU, registrados no CREA/CAU sob os números RRT 12431434, ART 

28027230220344865, ART 28027230220346228 e ART 28027230220352117. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

 

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua 

execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de 

Processo Civil; 

 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas 
no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 
Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa 
(s); 
 
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados. 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
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direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
 
Nome: ===== 
Cargo: ===== 
CPF: ===== 
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 
DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 
 
Nome: ===== 
Cargo: ===== 
CPF: ===== 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
Pelo contratante: 
Nome: ===== 
Cargo: ===== 
CPF: ===== 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
Pela contratada: 
Nome: ===== 
Cargo: ===== 
CPF: ===== 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE E PRESTADOR DE CONTAS: 
 
Nome: ===== 
Cargo: ===== 
CPF: ===== 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

DEMAIS RESPONSÁVEIS (*): 
 
Nome: === 
Cargo: === 
CPF: === 
Assinatura: ______________________________________________________ 

 

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar 
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as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico, na condição de 

ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; 

de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em 

atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência 

deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer 

conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e 

Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 

11/2021) 
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ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO  

 
Eu (nome completo do representante legal), RG nº (==), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, que esta empresa não possui nenhum fato impeditivo para contratar com o Poder Público e 

submete-se a todas as exigências do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022, atendendo 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos.  

 

Declaro, ainda, que esta empresa não utiliza mão de obra menor de 18 (dezoito) anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal c/c inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO V  
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato 

convocatório, que a empresa (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==) 

é microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme enquadramento previsto na Lei 

Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com suas respectivas alterações legislativas 

subsequentes, cujos termos declaro conhecer na íntegra. 

 

Declaro, ainda, que a referida empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 

incisos I a XI do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta, portanto, a 

exercer o direito de preferência como critério de desempate na Concorrência Pública nº 2/2022 

da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2021. 

 
 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO 
 

(Artigo 117, parágrafo único, da Constituição do Estado de São Paulo) 
 
 

A (razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), por seu representante legal, 

interessada em participar da Concorrência Pública nº 2/2022 da Faculdade de Direito de São 

Bernardo do Campo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde 

e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos no parágrafo único do artigo 117 da 

Constituição do Estado de São Paulo. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VII 
 

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM A PRÁTICA DO TRABALHO DECENTE 
 

(Conforme Decreto do Município de São Bernardo do Campo nº 17.146, de 13 de maio de 2010) 

 
Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, que esta empresa compromete-se com a prática do “Trabalho Decente”, que, para efeitos 

desta Declaração, considera-se um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido 

em condições de liberdade, equidade e segurança, sem quaisquer formas de discriminação, e 

capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que vivem de seu trabalho. 

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO VIII 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2022 
 

EMPRESA (razão/denominação social): === 

CNPJ/MF nº: === 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

NOME COMPLETO: === 

PROFISSIONAL DA ÁREA DE: === 

QUALIFICAÇÃO ADICIONAL: === 

CREA OU CAU Nº: === 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº (CREA OU CAU):  

RG Nº: === 

TELEFONE: === 

CELULAR: === 

E-MAIL: === 

 
Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 
lei, que (nome completo do responsável técnico), domiciliado na (endereço completo), é o 

RESPONSÁVEL TÉCNICO nomeado por esta empresa, nos termos do subitem 3.4.2, do Edital 
de Concorrência Pública nº 2/2022 e seus anexos, e da legislação vigente. 
 

Declaro, ainda, a existência de vínculo entre esta empresa e o RESPONSÁVEL TÉCNICO 
indicado, que poderá ser comprovado pela apresentação do contrato social, registro na 
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), ficha de empregado, contrato de 
trabalho ou contrato de profissional autônomo. 
 

ATENÇÃO: ANEXAR A ESTA DECLARAÇÃO A CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) EM 
VERSÃO ORIGINAL OU QUALQUER PROCESSO DE CÓPIA AUTENTICADA POR CARTÓRIO 
COMPETENTE, POR SERVIDOR DA ADMINISTRAÇÃO OU POR PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO DA 

IMPRENSA OFICIAL (SUBITEM 3.4.2, ALÍNEA “C”, DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 2/2022. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO IX 
 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar cópia do ato 

de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do 

profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou 

documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial 

está sendo cumprido. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO X 
 

RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
Eu (nome completo do representante legal), representante legal da empresa 

(razão/denominação social), inscrita no CNPJ/MF sob o nº (==), DECLARO, sob as penas da 

lei, estar ciente de que, no momento da assinatura do Contrato, deverei apresentar documento 

comprobatório de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo 

cumpridas. 

 
São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

                          RG nº=== 
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ANEXO XI 
 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 
 
 
Atestamos, para os devidos fins, que o Sr.(a) (nome completo do representante legal), 

representante da empresa (razão/denominação social) vistoriou o(s) local(ais) no qual(ais) 

será(ão) executado(s) a(s) reforma(s), conforme os subitens 3.5.2 e 3.5.2.1, do Edital de 

Concorrência Pública nº 2/2022, processo de compra e/ou serviço nº 140/2022, tomando 

conhecimento de todas as condições necessárias ao cumprimento das obrigações objeto do 

referido certame.   

 
São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 
 
 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL:  

 

 

                          RG nº ==== 
 
 
 
 
 
 

(CARIMBO E ASSINATURA DE SERVIDOR DA FACULDADE) 
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ANEXO XII 

 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 
CONTRATANTE: FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
CNPJ Nº: 59.108.100/0001-89 
CONTRATADA: === 
CNPJ Nº: === 
CONTRATO/ORDEM N° (DE ORIGEM): ==== 
DATA DA ASSINATURA: ==== 
VIGÊNCIA: ==/==/202= a ==/==/202= 
OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de 
requalificação de áreas específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 
que tem por escopo principal o Retrofit dos Edifícios Java e Barentz, compreendendo o 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos indispensáveis à sua execução, 
consoante projeto básico e projetos executivos elaborados por profissionais inscritos no 
CREA/CAU, registrados no CREA/CAU sob os números RRT 12431434, ART 

28027230220344865, ART 28027230220346228 E ART 28027230220352117. 
VALOR: R$ === (===)  
 

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que 

os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial os a seguir 

relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à 

disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando 

requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos 

unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes 

de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o 

respectivo cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado 

em suas metas;  

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 

 

São Bernardo do Campo, == de == de 2022. 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Prof. Dr. Rodrigo Gago Freitas Vale Barbosa 

Diretor 
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ANEXO XIII 
 

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2/2022 

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 140/2022 

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de requalificação 

de áreas específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que tem por escopo principal 

o Retrofit dos Edifícios Java e Barentz, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e 

equipamentos indispensáveis à sua execução, consoante projeto básico e projetos executivos 

elaborados por profissionais inscritos no CREA/CAU, registrados no CREA/CAU sob os números RRT 

12431434, ART 28027230220344865, ART 28027230220346228 E ART 28027230220352117. 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, recebe da 

CONTRATADA, em caráter provisório, ====. 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

 

 

 

 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
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ANEXO XIV 
 

TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2/2022  

CONTRATADA: === 

CONTRATO Nº: === 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 140/2022 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de 
requalificação de áreas específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, 
que tem por escopo principal o Retrofit dos Edifícios Java e Barentz, compreendendo o 
fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos indispensáveis à sua execução, 
consoante projeto básico e projetos executivos elaborados por profissionais inscritos no 
CREA/CAU, registrados no CREA/CAU sob os números RRT 12431434, ART 

28027230220344865, ART 28027230220346228 E ART 28027230220352117. 

AFERIÇÃO DO OBJETO 
 

OBJETO RECEBIDO: ===  
 

AFERIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA: === 

  
 

DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES  
=== 

 

O objeto descrito acima foi recebido nas condições e circunstâncias supracitadas.  
 
 

PRAZO ESTABELECIDO PARA ===: ____________ (__________) DIAS ÚTEIS, A CONTAR 
DA NOTIFICAÇÃO POR OFÍCIO OU POR E-MAIL. 

 
 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

Cargo/Função 
 
 

(OBS.: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 
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ANEXO XV 
 

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 2/2022 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº: 140/2022 

CONTRATO Nº: ==/202= 

CONTRATADA: ===  

OBJETO:  

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de reforma de requalificação de áreas 

específicas da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, que tem por escopo principal o 

Retrofit dos Edifícios Java e Barentz, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, materiais e 

equipamentos indispensáveis à sua execução, consoante projeto básico e projetos executivos 

elaborados por profissionais inscritos no CREA/CAU, registrados no CREA/CAU sob os números RRT 

12431434, ART 28027230220344865, ART 28027230220346228 E ART 28027230220352117. 

Por este termo, a FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, Autarquia Municipal, recebe 

da CONTRATADA, em caráter definitivo, === (descrição do objeto recebido).  

 

 

São Bernardo do Campo, == de === de 2022. 

 

 

 

 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 

Servidor 

Cargo/Função 

 

 

 

(OBS.1: O PRESENTE TERMO SERÁ ENVIADO POR OFÍCIO OU E-MAIL À CONTRATADA) 

 

 

(OBS.2: SOMENTE APÓS O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS, INERENTES A CADA ETAPA DO 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, A EMPRESA CONTRATADA ESTARÁ AUTORIZADA A EMITIR A 

CORRESPONDENTE NOTA FISCAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 
 
 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Autarquia Municipal 

 

PROCESSO DE COMPRA E/OU SERVIÇO Nº 140/2022                                                                                  
 

Rua Java, 425, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP 

Fone/Fax: (11) 4123-0222 - www.direitosbc.br 

ANEXO XVI 
 

AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 

DATA DE EMISSÃO: ==/==/202= 

UNIDADE ADMINISTRATIVA (LOCAL DA REFORMA): === 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: === 

CREA OU CAU Nº: === 

DATA DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: ==/==/202= 

PREVISÃO DE TÉRMINO DOS SERVIÇOS: ==/==/202= 

DESCRIÇÃO DA REFORMA: === (OBJETO CONTRATUAL) 

FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA AUTORIZADOS A EXECUTAR OS SERVIÇOS (NOME COMPLETO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA, COM RG E CPF): 

 

1. (NOME COMPLETO) – RG e CPF 

2. (NOME COMPLETO) – RG e CPF 

3. (NOME COMPLETO) – RG e CPF 

4. ... 

OBSERVAÇÕES: === 

 
Nesta data, AUTORIZAMOS o início da(s) reforma(s) retro mencionada(s), que se dará(ão) nos 
termos:  
a. do Edital de Concorrência Pública nº 2/2022, incluídos seus Anexos e Adendos; 
b. da Proposta Comercial de == de == de 202=, inserta às fls. ==/== do processo de compra 
e/ou serviço nº 140/2022; 
c. da Ata da Comissão de Julgamento de Licitações da Faculdade de Direito de São Bernardo 
do Campo (CJL/FD), inserta às fls.==/== do processo de compra e/ou serviço nº 140/2022; 
d. Projeto Básico e Projetos Executivos; 
e. Contrato nº ==/20==. 
 

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 
Servidor 

(Cargo/Função) 
  
 

 CONTRATADA 
(Representante legal) 

 
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 


